
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุเปิดทีเอม็บ ีอีสท์สปรงิ Global 
Innovation เพื่อการเลี้ยงชพี 
ส่วนข้อมูลโครงการ 1 มิถุนายน 2565 
 



ค ำจ ำกดัควำม / ค ำนยิำม :  

เป็นไปตามประกาศ  
 
1. ชือ่ ประเภท และอำยขุองโครงกำรจดักำรกองทนุรวม :  
 
1.1. ชือ่โครงการจัดการ (ไทย) :  กองทนุเปิดทเีอ็มบ ีอสีทส์ปรงิ Global Innovation เพือ่การเลีย้งชพี  
 
1.2. ชือ่โครงการจัดการ (องักฤษ) :  TMB EASTSPRING Global Innovation Retirement Mutual Fund  
 
1.3. ชือ่ยอ่ :  TMB-ES-GINNO-RMF  
 
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด  
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้  
 
1.6. การก าหนดอายโุครงการ :  ไมก่ าหนด  
 
1.7. อายโุครงการ : -  ปี -  เดอืน -  วนั  
 
1.8. อายโุครงการถงึวันที ่(กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : -  
 
1.9. เงือ่นไข (อายโุครงการ) :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจัดตัง้กองทนุรวมนี้ ทีอ่ยูใ่นระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ตาม
ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ดังตอ่ไปนี้ 

1. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถน าเงนิไปลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุไดต้ามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ หรอื  
2. ในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดค้รัง้แรก ต า่กวา่ 500,000,000 บาท (หา้รอ้ยลา้นบาทถว้น) และบรษัิท
จัดการประสงคจ์ะจะยตุโิครงการ  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบถงึเหตกุารณ์ดังกลา่ว ผา่น www.tmbameastspring.com หรอื
ชอ่งทางทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ยและท่ัวถงึ  

 
1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทนุเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป  
 
1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  
 
 
2. จ ำนวนเงนิทนุของโครงกำรจดักำรกองทนุรวม มลูคำ่ทีต่รำไว ้จ ำนวน ประเภท รำคำของหนว่ยลงทนุที่
เสนอขำย :  
 
2.1. จ านวนเงนิทนุของโครงการ : 2,500,000,000.00 บาท  
 
2.1.1. จ านวนเงนิทนุของโครงการเริม่ตน้ : 2,500,000,000.00 บาท  
 
2.2. เงือ่นไข (จ านวนเงนิทนุของโครงการ) :  



• ในระหวา่งการเสนอขายครัง้แรก บรษัิทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกนิจ านวนเงนิทนุโครงการไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ
15 ของจ านวนเงนิทนุโครงการหรอืไมเ่กนิ 375 ลา้นบาท(green shoe)  
• ทัง้นี้ หากบรษัิทจัดการเสนอขายหน่วยลงทนุเกนิจ านวนเงนิทนุโครงการ แตย่ังไมเ่ต็มจ านวนทีเ่พิม่อกีรอ้ยละ 15 
ของจ านวนเงนิทนุโครงการ (Green shoe) บรษัิทจัดการจะด าเนนิการปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ และอาจ
ด าเนนิการจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมกอ่นครบก าหนดสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกได ้โดย
ไมต่อ้งแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ และใหถ้อืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเพิม่จ านวนเงนิทนุของโครงการจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดย
ถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ซึง่การเพิม่จ านวนเงนิทนุของโครงการจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และขัน้ตอนการด าเนนิการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
 
2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หน่วย : 10.0000 บาท  
 
2.4. จ านวนหน่วยลงทนุ : 250,000,000.00 หน่วย  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  
 
2.6. มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 1.00 บาท  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.7. มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป : 1.00 บาท  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.8. มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนื : 1.00 บาท  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.9. จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ตา่ของการสัง่ขายคนื : ไมก่ าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.10. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีัน้ต า่ : ไมก่ าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.11. จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีัน้ต า่ : ไมก่ าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงมลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก และ/หรอืการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุครัง้ถัดไป และ/หรอื มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนื โดยปรับเพิม่ไดส้งูสดุไมเ่กนิ 1,000 บาท และ/หรอื จ านวน
หน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนื โดยปรับเพิม่ไดส้งูสดุไมเ่กนิ 100 หน่วย โดยใหถ้อืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผู ้
ถอืหน่วยลงทนุแลว้ ซึง่บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นวันด าเนนิการ
ดังกลา่ว (ทัง้นี ้หากในกรณีทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้
อยา่งนอ้ย 1 วัน กอ่นวันด าเนนิการดังกลา่ว) โดยตดิประกาศดังกลา่วไวท้ีท่ีท่ าการของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนื และประกาศใน www.tmbameastspring.com หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 
 

 

 

 



 
3. วตัถปุระสงคข์องโครงกำรจดักำรกองทนุรวม ชนดิกองทนุรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบำยกำรลงทนุ 
ลกัษณะพเิศษ กำรลงทนุในตำ่งประเทศ กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ ประเภทและอตัรำสว่นกำร
ลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอี ืน่ท ีจ่ะลงทนุ :  
 
3.1. วัตถปุระสงคข์องโครงการ :  

เพือ่สง่เสรมิการออมผกูพันแบบระยะยาวเพือ่การเลีย้งชพีหลังเกษียณอายขุองผูถ้อืหน่วยลงทนุ และเพือ่สรา้ง
ผลตอบแทนจากการลงทนุของกองทนุใหไ้ดใ้กลเ้คยีงกบัผลตอบแทนของกองทนุ Nikko AM ARK Disruptive 
Innovation Fund โดยจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 
ของมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธขิองกองทนุสว่นทีเ่หลอืลงทนุในหลักทรัพยอ์ืน่ใดทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.  
 
3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุรวม :  ตราสารทนุ  
3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลักษณะพเิศษ :  
 
- กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (Retirement Mutual Fund : RMF) 
- กองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund ) 
  ชือ่กองทนุหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทนุ Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund 
  กองทนุหลักจดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศ : ลักเซมเบริก์ (LUXEMBOURG) 
  เป็นกองทนุ UCITS  
 
3.4. ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ : กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ  
วงเงนิการลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น ไมเ่กนิ  ลา้นเหรยีญ  
 
3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :   

บรษัิทจัดการอาจกูย้มืเงนิหรอืท าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืในนามกองทนุรวมได ้ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข 
และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยป์ระกาศก าหนด 
ทัง้นี้จะท าเพือ่การบรหิารสภาพคลอ่งของกองทนุรวมเทา่นัน้ 
 
3.6. การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) :  ลงทนุ  
3.6.1 วัตถปุระสงคข์องการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ : ทีม่ไิดม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง (Non-Hedging)  
มนีโยบายการลงทนุใน derivatives : แบบไมซ่บัซอ้น  
3.6.2 วธิกีารในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach  
อตัราสว่นการลงทนุใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไมเ่กนิ 100.00  
 
3.7. การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) :  ลงทนุ  
 
3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ (Management Style) :  อืน่ ๆ  
- 1.กองทนุเปิดทเีอ็มบ ีอสีทส์ปรงิ Global Innovation เพือ่การเลีย้งชพี มุง่หวังใหผ้ลประกอบการเคลือ่นไหวตาม
กองทนุหลัก 2.กองทนุ Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทนุหลัก) มกีลยทุธใ์นการบรหิารแบบ
เชงิรกุ (Active Management)  
 
 
3.9. ดัชนีชีว้ัด/อา้งองิ (Benchmark) :   

1.ดชันี MSCI World NETR USD สดัส่วน (%):100.00 

หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค  านวณผลตอบแทน 

 



 
หมายเหต:ุ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัด (Benchmark) ในเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นควร
และเหมาะสม ซึง่อยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทนุทีก่ าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุ
ทราบลว่งหนา้อยา่งชดัเจนถงึวันทีม่กีารเปลีย่นตัวชีว้ัด ค าอธบิายเกีย่วกบัตัวชีว้ัด และเหตผุลในการเปลีย่นตัวชีว้ัด
ดังกลา่วผา่นการลงประกาศในเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการ
ตัดสนิใจลงทนุได ้ 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตัวชีว้ดัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้ก าหนดสมาคมบรษัิทจัดการ
ลงทนุและ/หรอื ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการวัดผลการด าเนนิงาน
ของกองทนุรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัดในการใชเ้ปรยีบเทยีบ ในกรณีทีผู่อ้อกตัวดัชนขีองตัวชีว้ัดไมไ่ด ้
จัดท าหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดังกลา่วอกีตอ่ไป โดยบรษัิทจัดการจะแจง้เปลีย่นแปลงดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหนา้ผา่นการประกาศในเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูใน
การตัดสนิใจลงทนุได ้ 

 
3.10. ลักษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทนุ :  จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น  
 
3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลักษณะพเิศษ :  

กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีทีม่กีารรับโอนเงนิจากกองทนุส ารองเลีย้งชพี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทนุจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศเพยีงกองเดยีว คอื กองทนุ Nikko AM ARK 
Disruptive Innovation Fund (กองทนุหลัก) ในหน่วยลงทนุชนดิ Class A USD ซึง่เป็น Class ทีเ่สนอขายผูล้งทนุ
สถาบนั ไมม่นีโยบายจา่ยเงนิปันผล ในอตัราสว่นโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิ
สทุธขิองกองทนุ กองทนุหลกัมวีัตถปุระสงคใ์นการลงทนุเพือ่เพิม่มลูคา่เงนิลงทนุ ผา่นการลงทนุในตราสารทนุของ
บรษัิททั่วโลก โดยกองทนุหลักจะลงทนุในบรษัิททีม่กีารด าเนนิธรุกจิทีส่อดคลอ้งหรอืไดป้ระโยชนจ์ากการ
เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีจดทะเบยีนในประเทศลักเซมเบริก์ (Luxembourg) ด าเนนิงานตามระเบยีบของ UCITS 
กองทนุหลักดังกลา่วบรหิารจัดการโดย Nikko Asset Management Americas, Inc. และลงทนุในรปูสกลุเงนิ
ดอลลารส์หรัฐ  
ทัง้นี้ กองทนุหลัก มกีารระดมเงนิจากนักลงทนุในรปูสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ และน าไปลงทนุในรปูสกลุเงนิประเทศ
ตามแตล่ะประเทศทีก่องทนุหลักลงทนุ  
สว่นทีเ่หลอืบรษัิทจัดการจะลงทนุในหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะลงทนุทัง้ในประเทศและ/หรอืตา่งประเทศ  

ทัง้นี้ การด ารงอตัราสว่นการลงทนุในกองทนุหลัก และลงทนุในตา่งประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ย
ละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ จะไมน่ ามาบงัคับใชใ้นชว่งระยะเวลาไมเ่กนิ 30 วันนับตัง้แตว่ันจดทะเบยีน
กองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม และไมน่ ามาบงัคับใชใ้นชว่ง 30 วันกอ่นเลกิกองทนุ หรอืชว่งระยะเวลาทีก่องทนุ
จ าเป็นตอ้งรอการลงทนุ และ/หรอืในชว่งทีผู่ล้งทนุท าการขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืมกีารโอนยา้ย
กองทนุจ านวนมาก ซึง่มรีะยะเวลาไมเ่กนิ 10 วันท าการ ทัง้นี้ ยังคงตอ้งค านงึถงึประโยชนผ์ูล้งทนุเป็นส าคัญ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลักษณะพเิศษของกองทนุรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds 
หรอืลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรอืหลักทรัพยต์า่งประเทศได ้หรอืเปลีย่นกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้โดยไม่
ท าใหร้ะดับความเสีย่งของการลงทนุ (risk spectrum) เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ โดยขึน้กบั
สถานการณ์ตลาด และตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ อนึง่ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการแจง้ผูถ้อื
หน่วยลงทนุลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั โดยผา่น www.tmbameastspring.com หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการ
ก าหนด กอ่นด าเนนิการเปลีย่นแปลงการลงทนุดังกลา่ว  
ทัง้นี้ การลงทนุของกองทนุใน กองทนุหลักจะอยูใ่นรปูสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ โดยกองทนุอาจเขา้ท าสญัญาซือ้ขาย



ลว่งหนา้ (Derivatives) โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่งในอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศตามดลุย
พนิจิของผูจั้ดการกองทนุ ดังนัน้ ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรอืไดรั้บก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดรั้บเงนิคนืต า่กวา่
เงนิลงทนุเริม่แรกได ้เชน่ กรณีทีค่า่เงนิสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ มแีนวโนม้ออ่นคา่ลง ผูจั้ดการกองทนุอาจพจิารณา
ลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่น (FX Derivatives) บางสว่น 
อยา่งไรก็ตาม ผูจั้ดการกองทนุอาจพจิารณาลงทนุในสดัสว่นทีน่อ้ย หรอือาจพจิารณาไมป้่องกนัความเสีย่งในกรณีที่
คา่เงนิสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ มแีนวโนม้แข็งคา่  
กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทนุ 
(efficient portfolio management (EPM)) ได ้หรอือาจลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง 
(Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑห์รอืไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้
อาจท าธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์หรอืธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) ได ้นอกจากนี้ กองทนุ
อาจลงทนุในตราสารทนุทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted) และตราสารหนี้ทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอื
ต า่กวา่ระดับทีส่ามารถลงทนุได ้(Non-Investment grade) และตราสารหนี้ทีไ่มไ่ดรั้บการจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอื 
(Unrated) รวมถงึลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ใด หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่ง
ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเปลีย่นแปลงชนดิของหน่วยลงทนุ (class) และ/หรอืกองทนุรวมตา่งประเทศ
ตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ ในกรณีทีช่นดิของหน่วยลงทนุ (class) หรอืกองทนุรวมตา่งประเทศทีก่องทนุลงทนุ
นัน้ไมเ่หมาะสมอกีตอ่ไป หรอือาจสบืเนื่องจากการทีช่นดิของหน่วยลงทนุ (class) หรอืกองทนุรวมตา่งประเทศที่
กองทนุลงทนุมกีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดจนอาจสง่ผลกระทบอยา่งมนัียส าคัญ เชน่ เงือ่นไขการลงทนุ นโยบายการ
ลงทนุ เป็นตน้ และ/หรอืไดรั้บผลกระทบจากเหตกุารณ์ตา่งๆ เชน่ ภาวะตลาดและเศรษฐกจิมคีวามผันผวน เกดิภยั
พบิตัหิรอืเกดิเหตกุารณ์ไมป่กตติา่งๆ เป็นตน้ และ/หรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอืน่ๆ ทีก่ระทบตอ่การลงทนุ เชน่ 
การเปลีย่นแปลงในเรือ่งกฎระเบยีบตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุตา่งประเทศ หรอืในกรณีทีก่องทนุไมส่ามารถเขา้
ลงทนุในกองทนุหลักได ้หรอืในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเห็นวา่การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลัก ไมเ่หมาะสมอกี
ตอ่ไป อาท ิกรณีทีผ่ลตอบแทนของกองทนุตา่งประเทศดงักลา่วต า่กวา่ผลตอบแทนของกองทนุอืน่ๆ ทีม่นีโยบายการ
ลงทนุใกลเ้คยีงกนัอยา่งมนัียส าคัญหรอืตดิตอ่กนัเป็นระยะเวลานาน หรอืผลตอบแทนของกองทนุตา่งประเทศดังกลา่ว
ต า่กวา่ตวัชีว้ัด (Benchmark) รอ้ยละ 5 ตอ่ปีปฏทินิ หรอืการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศไมเ่ป็นไปตามหนังสอืชี้

ชวนหรอืโครงการ หรอืเมือ่กองทนุตา่งประเทศกระท าความผดิรา้ยแรงตามความเห็นของหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล
กองทนุตา่งประเทศหรอืมกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบทีอ่าจสง่ผลตอ่การด าเนนิการของกองทนุในฐานะผูล้งทนุ หรอืมี
การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิารของกองทนุรวมตา่งประเทศดังกลา่ว หรอืบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นการสง่ค าสัง่
ซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลักจากประเทศลักเซมเบริก์ เป็นประเทศอืน่ ๆ โดยค านงึถงึและรักษาผลประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคัญ รวมถงึขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงสกลุเงนิซือ้
ขายในกองทนุหลักจากสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ เป็นสกลุเงนิอืน่ไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อื
หน่วยลงทนุโดยรวม  
 
ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดังกลา่วจะไมข่ัดกบัวตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของกองทนุ และค านงึถงึและรักษา
ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ โดยไมถ่อืวา่เป็นการด าเนนิงานทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอื
วา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

กองทนุหลักมกีารจ ากดัการไถถ่อนหน่วยลงทนุของกองทนุหลัก หากในวันทีส่ง่ค าสัง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุ
หลักไถถ่อนหน่วยลงทนุหรอืการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุอืน่ใดออกจากกองทนุหลักทีม่มีลูคา่เกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของ
จ านวนหุน้ทีไ่ดอ้อกจ าหน่ายหรอืมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก  
ในกรณีทีม่กีารไถถ่อนเกนิสดัสว่นนี ้กองทนุหลักจะยังไมท่ าการค านวณมลูคา่รับซือ้คนื (redemption price) และ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิรวมทัง้ช าระเงนิคนื จนกวา่กองทนุหลักจะสามารถขายหลักทรัพยภ์ายในกองทนุหลักไดค้รบ
ตามทีไ่ดม้กีารไถถ่อน จงึอาจสง่ผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุอาจไดรั้บช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุลา่ชา้ตามกองทนุหลัก
ดังกลา่วขา้งตน้  

รายละเอยีดกองทนุหลัก : กองทนุ Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund  
1.กองทนุหลักทีก่องทนุจะลงทนุ คอื กองทนุ Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ซึง่เป็นกองทนุรวมตรา
สารทนุ ซึง่จดทะเบยีนในประเทศลักเซมเบริก์ (Luxembourg) ด าเนนิงานตามระเบยีบของ UCITS (Undertaking for 
Collective Investment in Transferable Securities) เป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายใหก้บั ผูล้งทนุตา่งๆ ทัง้ผูล้งทนุ



ทั่วไป (retail investors) และผูล้งทนุสถาบนั (institutional investors)  
ปัจจัยความเสีย่งของกองทนุหลักไดถ้กูเปิดเผยรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนแลว้ และผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูกองทนุ Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund เพือ่ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
https://emea.nikkoam.com/ucits  

ช่ือ   กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund  

กองทุน Nikko AM 

ARK Disruptive 

Innovation Fund  

Class : A USD  

ISIN Code : LU1861556378  

Bloomberg Code : NIKAADA LX  

วนัจดัตั้งกองทุน (Inception Date) : 29 สิงหาคม 2561  

สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD)  

ตวัช้ีวดั (Benchmark) MSCI World Total Return Net Index  

                        

วตัถุประสงคแ์ละนโยบายการ
ลงทุน 

กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund มีวตัถุประสงคใ์นการ
ลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษทัทัว่โลก โดยกองทุนหลกัจะ
ลงทุนในบริษทัท่ีมีการด าเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งหรือไดป้ระโยชน์จากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี
(disruptive innovation theme) อาทิ พนัธุวิศวกรรม (Genomic Revolution 

Companies) เทคโนโลยอุีตสาหกรรม (Industrial Innovation Companies) 

นวตักรรมดา้นการเงิน (FinTech Innovation Companies) และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Web x.0 Companies)  

ทั้งน้ี ตราสารทุนอาจประกอบดว้ย หุ้นสามญั, หุ้นบุริมสิทธิ, warrants, ใบแสดง สิทธิเทียบ เท่า
ตราสารทุน , ADRs ( American Depositary Receipt) , EDRs 

(European Depository Receipt) และ GDRs (Global Depositary 

Receipt)  

กองทุนหลกัสามารถลงทุนในสินทรัพยส์ภาพคล่องเพ่ือจุดประสงคใ์นการบริหารเงิน กองทุนหลกัอาจ
ลงทุนในกองทุนอ่ืนไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลกั  
นอกจากน้ี กองทุนหลกัอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือป้องกนัความเส่ียง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพ่ือสร้าง
ผลตอบแทนเพ่ิมเติมให้กองทุน  

อายกุองทุน ไม่ก าหนด 
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี 

วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน ทุกวนัท าการ 
บริษทัจดัการกองทุนหลกั
(Management company 

of the Master Fund )  

Nikko Asset Management Americas, Inc.  

605 Third Avenue  

38th Floor, New York  

NY 10158  

ผูรั้กษาทรัพยสิ์นของกองทุน
(Custodian Bank) 

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch  

60, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg  

Grand Duchy of Luxembourg  



ผูต้รวจสอบบญัชีกองทุน 

(Fund Auditor) 

PricewaterhouseCoopers, Société Cooperative  

2, rue Gerhard Mercator  

L-2182 Luxembourg  

Grand-Duchy of Luxembourg  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ
(Management Fee) 

 ร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 

หมายเหต ุ:  

1.ในกรณีทีก่องทนุรวมตา่งประเทศ (กองทนุหลัก) คนืเงนิคา่ธรรมเนยีมการจัดการบางสว่นเพือ่เป็นคา่ตอบแทน
เนื่องจากการทีก่องทนุน าเงนิไปลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ (loyalty fee หรอื rebate) บรษัิทจัดการจะ
ด าเนนิการใหเ้งนิจ านวนดังกลา่วตกเป็นทรัพยส์นิของกองทนุ 

2.อนึง่ กองทนุหลักอาจมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ หรอืเปลีย่นแปลงการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ของ
กองทนุหลักได ้ในกรณีทีก่องทนุหลักมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ข
เพิม่เตมิโครงการใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของกองทนุหลักโดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ และ
จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบทราบการแกไ้ขเพิม่เตมิดังกลา่ว  

 
3.12. รายละเอยีดการลงทนุในตา่งประเทศ :  

เป็นไปตามประกาศ  
 
3.13. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุ :  
 
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ :  

เป็นไปตามประกาศ  
 
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในตา่งประเทศ :  

เป็นไปตามประกาศ  
 
3.14. อตัราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวม :  
 
อตัราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมในประเทศและตา่งประเทศ : 
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทนุไมเ่ป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด  
 
4. กำรแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (Class of Unit) :  
 
4.1. การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 
 
4.2. ประเภทการแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 



 
4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) :  

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
5. กำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก :  
5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- Internet 
- บรษัิทจัดการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
 
5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ.  
 
6. กำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยคร ัง้แรก :  
 
6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

- Internet 
- บรษัิทจัดการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
- หักบญัช ี
 
6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ.  
 
6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :  

ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  
 
7. กำรรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  
 
7.1. ชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- Internet 
- บรษัิทจัดการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
 
7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ.  
 
7.3. วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- แบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 



 
7.4. รายละเอยีดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 
 
7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  ทกุวนัท าการ  
 
7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  

- การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุไดท้กุวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุในชว่งเวลาทีบ่รษัิท  
จัดการก าหนด  
7.6.1 การก าหนดเวลา และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
- การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ  
กรณีทีท่ ารายการซือ้ ขายคนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ภายในเวลาทีก่ าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ใหถ้อืวา่เป็นการ
สัง่ซือ้ ขายคนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ในวันท าการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้
ณ สิน้วันท าการถัดจากวันท าการซือ้ขาย ซึง่จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์น
การค านวณราคาขายหรอืรับซือ้คนื หน่วยลงทนุ ซึง่เป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
กรณีท ารายการซือ้ ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หลังเวลาทีก่ าหนดของวันท าการซือ้ขาย หรอืในวันหยดุท าการ
ซือ้ขาย ใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ซือ้ ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายถัดไป ในราคาขายหรอืรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการถัดจากวันท าการซือ้ขายถัดไป ซึง่จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุถัดไปเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุซึง่เป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์
แลว้  

 
7.7. การขายคนืหน่วยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  
 
7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะจัดใหม้กีารช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย
ภายใน 5 วนัท าการถัดจากวนัค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุของวนัท าการรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุ (โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศที่
มลีักษณะในท านองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมและผูป้ระกอบธรุกจิ ทีเ่กีย่วขอ้งในตา่งประเทศ ซึง่จะสง่ผล
กระทบตอ่การช าระราคา  ซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบัวันหยดุท าการในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ใน
หนังสอืชีช้วน) ตามวธิกีารขอรับเงนิคา่ขายดังนี ้หรอืวธิกีารอืน่ใดอนัจะเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย
ลงทนุในอนาคต เชน่ E-Wallet หรอื การโอนเงนิผา่นระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้  
 
1) ในกรณีทีก่ารช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นการโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากทีธ่นาคาร
พาณชิย ์นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากทีร่ะบใุนแบบค าขอเปิดบญัชกีองทนุภายใน 5 วนัท าการ
ถัดจากวนัค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุของวนัท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
(โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะใน
ท านองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมและผูป้ระกอบธรุกจิ ทีเ่กีย่วขอ้งในตา่งประเทศ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การ
ช าระราคา ซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบัวันหยดุท าการในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในหนังสอืชีช้วน)  
 
2) ในกรณีทีก่ารช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุโดยเช็ค นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออกเช็คใน
นามผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการถัดจากวนัค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วย
ลงทนุของวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการ
จัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวม และผูป้ระกอบธรุกจิ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ในตา่งประเทศ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การช าระราคา ซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบัวนัหยดุท าการใน
ตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในหนังสอืชีช้วน) และจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 7 วนั



ท าการถัดจากวนัค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ ภายใตเ้งือ่นไขทีร่ะบใุน
สว่นรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวมตามขอ้ 10  
 
3) ในกรณีทีก่ารช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุโดยน าเช็คในนามผูถ้อืหน่วยลงทนุเขา้บญัชเีงนิ
ฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีธ่นาคารอืน่ในเขตส านักหักบญัชกีรงุเทพมหานครตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นใบค าขอเปิดบญัชี

กองทนุ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออกเช็คในนามผูถ้อืหน่วยลงทนุและน าเช็คดังกลา่วเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อื
หน่วยลงทนุทีธ่นาคารอืน่หรอืท าการโอนเงนิทางอเิล็กทรอนกิสภ์ายใน 5 วันท าการถัดจากวนัค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิ
สทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุของวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการใน
ตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุ
รวมและผูป้ระกอบธรุกจิ ทีเ่กีย่วขอ้งในตา่งประเทศ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การช าระราคา ซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวม
ไดร้ะบเุกีย่วกบัวันหยดุท าการในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในหนังสอืชีช้วน) ทัง้นี ้หากธนาคารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบุ
ใหน้ าเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากคดิคา่ธรรมเนยีมการรับโอนเงนิทางอเิล็กทรอนกิส ์คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วจะเป็นภาระของผู ้
ถอืหน่วยลงทนุ  
 
บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิวธิกีารการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุอืน่ใดอนัจะเป็นการอ านวยความ
สะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้หากมกีาร
เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิรายละเอยีดดังกลา่วขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ โดยจะปิดประกาศที่
ส านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานและสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะรับใบยนืยันการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ สามารถแจง้ความ
ประสงคท์ีจ่ะขอรับใบยนืยนัดงักลา่วไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิ  
 
บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนดรปูแบบ และ/หรอืความถีใ่นการออกใบยนืยันการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีวามประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุซึง่ไมม่หีน่วยลงทนุคงเหลอืใน
บญัชกีองทนุ และบญัชนัีน้ไมม่กีารตดิตอ่ขอใชบ้รกิารเป็นเวลานานตดิตอ่กนัเกนิ 1 ปี บรษัิทจัดการอาจปิดบญัชี

ดังกลา่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ หากผูถ้อืหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนื 
หรอืจ านวนเงนิสทุธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทนุในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุมากกวา่
หน่วยลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ
บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดย
นายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดย้ืน่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และ
บรษัิทจัดการยังไมส่ามารถรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุไดโ้ดยอยูใ่นระหวา่งการด าเนนิการของบรษัิท
จัดการตามทีร่ะบไุวใ้นสว่นรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวมตามขอ้ 10 ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจขอยกเลกิค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุไดใ้นระหวา่งวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนืทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดย้ืน่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การยกเลกิค าสัง่ขายคนืจะสมบรูณ์ก็
ตอ่เมือ่ไดรั้บการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่น  
 
บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจ านวนทัง้หมดทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดม้คี าสัง่
ขายคนืไว ้เวน้แตก่รณีตามทีร่ะบไุวใ้นสว่นรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวมตามขอ้ 11 หรอื ขอ้ 12  
 
หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะด าเนนิงานการตรวจสอบและ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถา้ม)ี ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันทีไ่ดรั้บแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกโดยเครือ่งโทรสารของผูส้ัง่ขายคนื หรอืเครือ่งพมิพข์องผูส้ัง่ขายคนื หรอืเครือ่งฝาก
ถอนเงนิอตัโนมัตเิป็นเพยีงเอกสารบนัทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ชห่ลักฐานในการท ารายการอยา่งสมบรูณ์ บรษัิทจัดการ
จะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่บับรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการท ารายการที่
สมบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 
 



สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในการขายคนืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบ้นัทกึขอ้มลูการขายคนืหน่วย
ลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  

 
7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลง ปรับปรงุ ชอ่งทาง วธิกีาร และ/หรอื เงือ่นไข เกีย่วกบัการซือ้ ขาย สบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุ รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ โดยบรษัิทจัดการ
จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั เวน้แตก่ารเปลีย่นแปลงดังกลา่วขา้งตน้เป็นการ
เปลีย่นแปลงทีเ่ป็นประโยชนก์บัผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืไมก่ระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน ผา่นทาง ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืชอ่งทางทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ย
และทั่วถงึ  
 
8. กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ :  
 
8.1. ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ :  

- Internet 
- บรษัิทจัดการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
- หักบญัช ี
 
8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ.  
 
9. กำรช ำระคำ่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ :  

กรณีบรษัิทจัดการไมส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ และจะช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพย์
หรอืทรัพยส์นิอืน่แทน บรษัิทจัดการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนนิการตอ่ไป โดยบรษัิทจัดการตอ้งไดรั้บมตพิเิศษให ้
ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
10. กำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหนว่ยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

10.1 บรษัิทจัดการจะเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดังตอ่ไปนี ้ 
(1) บรษัิทจัดการ พจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตดุังตอ่ไปนี้ โดยไดรั้บ
ความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
(ก) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จา่ยโอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่ง
สมเหตสุมผล หรอื  
(ข) มเีหตทุีท่ าใหก้องทนุรวมไมไ่ดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ
ดังกลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการกองทนุรวม  
(2) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นหรอืในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการ พบวา่ ราคารับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุไมถ่กูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นสว่นรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวมขอ้ 16 และผูด้แูลผลประโยชนย์ังไมไ่ด ้
รับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา  
10.2 การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามขอ้ 10.1 ใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัติามหลักเกณฑ์
ดังตอ่ไปนี้  
(1) เลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคนืไดไ้มเ่กนิสบิวนัท าการนับแตว่ันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุนัน้ เวน้
แตไ่ดรั้บการผอ่นผันจากส านักงาน  
(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลือ่นก าหนดการช าระคา่ขายคนืหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทัว่ไปใหท้ราบเรือ่งดังกลา่วดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั  



(3) แจง้การเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคนื พรอ้มทัง้จัดสง่รายงานทีแ่สดงเหตผุลของการเลือ่น และหลักฐานการไดรั้บ
ความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ 10.1(1) หรอืการรับรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ 10.1(2) 
ตอ่ส านักงานโดยพลัน ทัง้นี ้บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ าเนนิการแทนก็ได ้ 
(4) ในระหวา่งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งเวลาดังกลา่ว ให ้
บรษัิทจัดการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ โดยตอ้งช าระคา่ขายคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามล าดับวนัทีส่ง่ค าสัง่ขายคนื
กอ่นหลัง  
10.3 ใหบ้รษัิทจัดการหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทพบวา่ราคา
ขายหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามขอ้ 16 และผูด้แูลผลประโยชนย์ังไมไ่ดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลัง
และรายงานการชดเชยราคา โดยแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการหยดุขายหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้ราบถงึการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ย
วธิกีารใด ๆ โดยพลัน  

 
11. กำรไมข่ำยไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตำมส ัง่ :  

กองทนุมเีครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง ดังนี ้ 
 
1. เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูรั้บภาระคา่ใชจ้า่ย  
1.1 คา่ธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอ่ง (liquidity fee)  
กองทนุรวมทั่วไป  
อตัราคา่ธรรมเนยีมการรักษาสภาพคลอ่งไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  
ระดับมลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทนุ และ / หรอื ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุไมเ่กนิกวา่ 30 วัน  
 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข  
บรษัิทจัดการจะพจิารณาเรยีกเก็บ Liquidity Fee ในอตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ โดยบรษัิท
จัดการจะเปิดเผยอตัรา Liquidity Fee ทีเ่รยีกเก็บจรงิ รวมถงึระดับมลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุหรอืสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุออก และหรอืระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุทีจ่ะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมนี้ในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุ
รวม และ/หรอืทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
ขอ้สงวนสทิธิ ์ 
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงอตัรา Liquidity Fee ทีเ่รยีกเก็บจรงิไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ แต่
ไมเ่กนิอตัราสงูสดุทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ รวมถงึการเปลีย่นแปลงระดับมลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุหรอืสบัเปลีย่น
ออก และหรอืระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุทีจ่ะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมนีไ้ดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ แตไ่ม่
ต า่กวา่มลูคา่การขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก และ/หรอื ไมเ่กนิกวา่ระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดไวใ้น
โครงการ โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมและเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการหรอืผา่น
ทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีก่ าหนดรายละเอยีดหลักเกณฑแ์ละ/หรอืเงือ่นไข และอตัรา Liquidity Fee ทีแ่ตกตา่ง
กนัตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ และ/หรอืมลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกได ้ 
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนดิ(ถา้ม)ีมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่ง
ตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครือ่งมอื Liquidity Fee ในวันท าการนัน้  
การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื  
• บรษัิทจัดการจะเป็นผูใ้ชด้ลุพนิจิพจิารณาเลอืกใช ้Liquidity fee ทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื
นี้  
• บรษัิทจัดการจะพจิารณาเรยีกเก็บ Liquidity Fee โดยมหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บรษัิทจัดการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจัยตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ 
1) ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยจากการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุรวม (transaction costs) เชน่ bid-ask spread ที่
เปลีย่นแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพยส์นิตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยในการรักษาสดัสว่นการลงทนุ และ/หรอื ตน้ทนุและ
คา่ใชจ้า่ยทีถ่กูเรยีกเก็บจากกองทนุรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรอื fund of funds) รวมถงึตน้ทนุและ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้  
2) ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยการท าธรุกรรม REPO เพือ่เสรมิสภาพคลอ่งรองรับธรุกรรมขนาดใหญ ่(ถา้ม)ี และ/หรอื ตน้ทนุ
ในการปรับใชต้ราสารอนุพันธเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่ง  



3) ระดับมลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก และหรอืระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุของ
ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการถอืครองหลักทรัพย ์ 
4) สภาพคลอ่งของกองทนุรวม เชน่ สภาพคลอ่งของทรัพยส์นิทีก่องทนุถอืครอง  
5) พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยส์นิทีล่งทนุ  
6) ปัจจัยอืน่ ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ทีม่ผีลกระทบสภาพคลอ่งของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุ  
โดยบรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิ
จากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื Liquidity Fee นี ้บรษัิทจัดการสามารถเรยีกเก็บ Liquidity Fee เพิม่เตมิจากการปรับ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธดิว้ยสตูรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุรวม (swing pricing) (ถา้
ม)ี หรอืการเพิม่คา่ธรรมเนยีมการซือ้ขายหน่วยลงทนุทีส่ะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุรวม (anti-
dilution levies – ADLs) (ถา้ม)ี และสามารถใชร้ว่มกบัเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้ 
• ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื Liquidity Fee นี ้เงนิจาก Liquidity Fee ทีเ่รยีกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทนุ อยา่งไรก็
ตามการใชเ้ครือ่งมอืนีม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่บรรเทาผลกระทบทางลบทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูถ้อืหน่วยลงทนุทีย่ังคงลงทนุใน
กองทนุตอ่ไป เครือ่งมอืนี้ไมไ่ดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ยา่งใด  
 
กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds  
เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้liquidity fee บรษัิทจัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ  
เมือ่กองทนุปลายทางใช ้liquidity fee บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง ตามขอ้มลูที่
ไดรั้บจาก กองทนุปลายทาง โดยจะเรยีกเก็บตามสดัสว่นจากการขายคนืหน่วยลงทนุหรอืสบัเปลีย่นออกที ่หรอืเป็นไป
ตามดลุพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยค านงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลทนุเป็นส าคัญ ซึง่จะด าเนนิการตาม
ภายใตห้วัขอ้กองทนุรวมทั่วไป และเป็นไปตามทีป่ระกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  
 
1.2 การปรับมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธดิว้ยสตูรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุรวม (swing 
pricing)  
กองทนุรวมทั่วไป  
อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ ดว้ยวธิ ี 
- Full swing pricing  
- Partial swing pricing  
 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข  
• บรษัิทจัดการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ และบรษัิทจัดการจะ
พจิารณาเลอืกใช ้Swing Pricing ทีเ่ป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดลุพนิจิของบรษัิท
จัดการ โดยค านงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลทนุเป็นส าคัญ  
• swing factor มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยพจิารณาจาก
ปัจจัยตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ 
1. ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยจากการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุรวม (transaction costs) เชน่ bid-ask spread ที่
เปลีย่นแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพยส์นิตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยในการรักษาสดัสว่นการลงทนุ และ/หรอื ตน้ทนุและ
คา่ใชจ้า่ยทีถ่กูเรยีกเก็บจากกองทนุรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรอื fund of funds) รวมถงึตน้ทนุและ/หรอื
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้  
2. ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยการท าธรุกรรม REPO เพือ่เสรมิสภาพคลอ่งรองรับธรุกรรมขนาดใหญ ่(ถา้ม)ี และ/หรอื ตน้ทนุ
ในการปรับใชต้ราสารอนุพันธเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่ง  
3. ปัจจัยอืน่ ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ทีม่ผีลกระทบสภาพคลอ่งของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิ
จากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• Swing Thresholds มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยพจิารณา
จากปัจจัยตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ 
1. สภาพคลอ่งของกองทนุรวม เชน่ สภาพคลอ่งของทรัพยส์นิทีก่องทนุถอืครอง  
2. พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยส์นิทีล่งทนุ  
3. ปัจจัยอืน่ ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ทีม่ผีลกระทบสภาพคลอ่งของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิ



จากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• ณ ขณะใดขณะหนึง่ บรษัิทจัดการ จะไมใ่ช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL แตส่ามารถใช ้

รว่มกบัเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้ 
 
ขอ้สงวนสทิธิ ์ 
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนดิ(ถา้ม)ีมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่ง
ตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครือ่งมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงอตัรา swing factor ทีเ่รยีกเก็บจรงิ ไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ แต่
ไมเ่กนิอตัราสงูสดุทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ  
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าคา่ซือ้หน่วยลงทนุทีช่ าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการ
ทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื swing pricing และบรษัิทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วไปใชใ้นการพจิารณาและหรอื
ตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครือ่งมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่
จะไมเ่ปลีย่นแปลงการด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการหรอืตัดสนิใจไปแลว้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครือ่งมอื swing 
pricing ในวันท าการนัน้ แมห้ากภายหลังปรากฏวา่เช็คคา่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่นของวันท าการนัน้ไม่
สามารถเรยีกเก็บเงนิไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทนุทีช่ าระดว้ยเช็คทีเ่รยีกเก็บไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ 
ซึง่เป็นไปตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  
 
การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื  
• บรษัิทจัดการจะเป็นผูใ้ชด้ลุพนิจิพจิารณาเลอืกใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะวันท าการ ทีม่กีารใช ้

เครือ่งมอืนี ้ 
• ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดทีส่ดัสว่นของ
มลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทนุเทยีบกบัมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทัิง้หมดของกองทนุมคีา่เกนิกวา่ swing 
threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีม่ลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทนุค านวณจากมลูคา่การซือ้หน่วย
ลงทนุ (subscription) บวกมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หักดว้ยมลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุ 
(redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (switch out)  
ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
 
กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds  
เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษัิทจัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ  
เมือ่กองทนุปลายทางใช ้swing pricing บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง ตามขอ้มลูที่
ไดรั้บจาก กองทนุปลายทาง โดยใชห้ลักการ best effort ซึง่เป็นไปตามดลุพนิจิของบรษัิทจัดการ และค านงึถงึ
ประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลทนุเป็นส าคัญ โดยด าเนนิการตามภายใตห้วัขอ้กองทนุรวมทั่วไป และเป็นไป
ตามทีป่ระกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  
 
1.3 คา่ธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทนุทีส่ะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรัพยส์นิ ของกองทนุรวม (Anti-Dilution 
Levies – ADLs)  
กองทนุรวมทั่วไป  
อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  
 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข  
• บรษัิทจัดการจะพจิารณาเรยีกเก็บ ADLs ในอตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  
• บรษัิทจัดการจะพจิารณาเรยีกเก็บ ADLs โดยมหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิท
จัดการก าหนด โดยจะอยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบและหรอืประกาศและหรอืแนวทางปฏบิตัขิองส านักงาน ก.ล.ต.และหรอื
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ ทัง้นี ้การก าหนด ADLs factor จะค านงึถงึปัจจัยที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ 
1) ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยจากการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุรวม (transaction costs) เชน่ bid-ask spread ที่
เปลีย่นแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพยส์นิตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยในการรักษาสดัสว่นการลงทนุ และ/หรอื ตน้ทนุและ
คา่ใชจ้า่ยทีถ่กูเรยีกเก็บจากกองทนุรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรอื fund of funds) รวมถงึตน้ทนุและ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้  
2) ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยการท าธรุกรรม REPO เพือ่เสรมิสภาพคลอ่งรองรับธรุกรรมขนาดใหญ ่(ถา้ม)ี และ/หรอื ตน้ทนุ



ในการปรับใชต้ราสารอนุพันธเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่ง  
3) ปัจจัยอืน่ ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ทีม่ผีลกระทบสภาพคลอ่งของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิ
จากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• การก าหนด ADLs threshold มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 
โดยบรษัิทจัดการจะค านงึถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ 
1) สภาพคลอ่งของกองทนุรวม เชน่ สภาพคลอ่งของทรัพยส์นิทีก่องทนุถอืครอง  
2) พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยส์นิทีล่งทนุ  
3) ปัจจัยอืน่ ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ทีม่ผีลกระทบสภาพคลอ่งของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี้บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิ
จากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• ณ ขณะใดขณะหนึง่ บรษัิทจัดการ จะไมใ่ช ้ADLs พรอ้มกบั Swing Pricing แตส่ามารถใชร้ว่มกบัเครือ่งมอืในการ
บรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้ 
 
ขอ้สงวนสทิธิ ์ 
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนดิ(ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่ง
ตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครือ่งมอื ADLs ในวนัท าการนัน้  
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าคา่ซือ้หน่วยลงทนุทีช่ าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการ
ทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื ADLs และบรษัิทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจ
เรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครือ่งมอื ADLs ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมเ่ปลีย่นแปลง
การด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการหรอืตัดสนิใจไปแลว้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครือ่งมอื ADLs ในวันท าการนัน้ แมห้าก
ภายหลังปรากฏวา่เช็คคา่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่นของวันท าการนัน้ไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดแ้ละรายการ
ซือ้หน่วยลงทนุทีช่ าระดว้ยเช็คทีเ่รยีกเก็บไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามดลุยพนิจิของบรษัิท
จัดการ  
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเรยีกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูท้ีท่ ารายการซือ้หน่วยลงทนุและ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ หรอืขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก เพยีงฝ่ังใดฝ่ังหนึง่ทีเ่กนิ ADLs 
threshold ทีบ่รษัิทก าหนดไว ้รวมถงึบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาก าหนดอตัราการเรยีกเก็บ ADLs ที่
แตกตา่งกนัได ้และขอสงวนสทิธทิีจ่ะมขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิในการเรยีกเก็บเฉพาะรายทีท่ ารายการซือ้หน่วยลงทนุและ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ หรอืขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในปรมิาณมากตามแนวทางทีบ่รษัิท
จัดการจะก าหนดได ้ 
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงอตัรา ADLs ทีเ่รยีกเก็บจรงิ ไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ แตไ่มเ่กนิ
อตัราสงูสดุทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมและ/หรอืเว็บ
ไซดข์องบรษัิทจัดการหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
 
การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื  
• บรษัิทจัดการจะเป็นผูใ้ชด้ลุพนิจิพจิารณาเลอืกใชก้ารเรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใช ้

เครือ่งมอืนี ้ 
• บรษัิทจัดการอาจพจิารณาเรยีกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดทีส่ดัสว่นของมลูคา่ซือ้ขาย
หน่วยลงทนุสทุธขิองกองทนุเทยีบกบั มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทัิง้หมดของกองทนุ มคีา่เกนิกวา่ ADLs threshold ที่
บรษัิทจัดการก าหนด โดยทีม่ลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทนุค านวณจากมลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุ 
(subscription) บวกมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หักดว้ยมลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุ 
(redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (switch out)  
ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
• บรษัิทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดังตอ่ไปนี้  
1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้มากกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก  
2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่น ออก  
ทัง้บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกนั  
• ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื ADLs นี้ ADLs ทีเ่รยีกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทนุ อยา่งไรก็ตามการใชเ้ครือ่งมอืนีม้ี
วตัถปุระสงคเ์พือ่บรรเทาผลกระทบทางลบทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูถ้อืหน่วยทีย่ังคงลงทนุในกองทนุตอ่ไป เครือ่งมอืนี้ไมไ่ดม้ี
วัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ยา่งใด  
 



กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้ADLs บรษัิทจัดการจะพจิารณา
ด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ  
เมือ่กองทนุปลายทางใช ้ADLs บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง ตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บจาก 
กองทนุปลายทาง โดยจะเรยีกเก็บตามสดัสว่นจากการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ หรอื
ขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก หรอืเป็นไปตามดลุพนิจิของบรษัิทจัดการ และค านงึถงึประโยชน์
ของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลทนุเป็นส าคัญ โดยด าเนนิการตามภายใตห้ัวขอ้กองทนุรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  
 
2. การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรับค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ  
2.1 ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหน่วยลงทนุ (notice period)  
กองทนุรวมทั่วไป  
เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไถถ่อนหน่วยลงทนุมลูคา่ขัน้ต า่ ตัง้แตร่อ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
จะตอ้งแจง้บรษัิทจัดการลว่งหนา้เป็นเวลาสงูสดุไมเ่กนิ 3 วันท าการ  
 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข  
• บรษัิทจัดการจะก าหนดระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการไถถ่อนหน่วยลงทนุ (Notice period) 
ไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ แตไ่มเ่กนิ Notice period สงูสดุทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ รวมถงึแจง้มลูคา่การไถ่
ถอนหน่วยลงทนุทีเ่รยีกเก็บจรงิไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ แตไ่มต่ า่กวา่มลูคา่ขัน้ต า่ทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ
โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมและ/หรอืเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการหรอืผา่นทาง
ชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
• บรษัิทจัดการอาจใช ้Notice period รว่มกบัเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ ไดแ้ก ่Liquidity Fee, 
Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครือ่งมอือืน่ ๆ โดย
พจิารณาจากสภาพคลอ่ง และ/หรอืตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยส์นิทีล่งทนุในขณะนัน้ วา่การใช ้Notice period 
เพยีงเครือ่งมอืเดยีวอาจไมเ่พยีงพอในการแกไ้ขปัญหาสภาพคลอ่งของกองทนุ ซึง่อาจตอ้งใชร้ว่มกบัเครือ่งมอืในการ
บรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่ง อนัไดแ้ก ่Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณท์ีเ่ห็นวา่ตอ้งชดเชย
ตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้เนื่องจากการขายในปรมิาณทีม่ากหรอืราคาทีไ่มเ่หมาะสม และหรอือาจตอ้งใชร้ว่มกบัเครือ่งมอืในการ
บรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่ง อนัไดแ้ก ่Redemption Gate ในกรณีทีไ่ดรั้บช าระคา่ขายหลักทรัพยไ์มทั่นหรอืไม่
เพยีงพอตอ่การไถถ่อน เพือ่เป็นการชะลอการไถถ่อนหน่วยลงทนุ และหรอือาจตอ้งใชร้ว่มกบัเครือ่งมอื Side pocket 
เมือ่ตราสารผดินัดช าระหนี้ หรอืไมส่ามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตสุมผล หรอือาจตอ้งใชร้ว่มกบัเครือ่งมอืในการ
บรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่ง อนัไดแ้ก ่Suspension of Dealings เมือ่มกีารกระทบตอ่สภาพคลอ่งโดยรวมของ
กองทนุ และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชนต์อ่กองทนุและผูห้น่วยลงทนุทีย่ังคงอยูใ่นกองทนุเป็น
ส าคัญ  
 
ขอ้สงวนสทิธิ ์ 
• ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตทุีท่ าใหต้อ้งใชเ้ครือ่งมอือืน่ดว้ย บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตัิ
กบัค าสัง่ทีไ่ดจ้าก Notice period นัน้เชน่เดยีวกบัค าสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวันทีท่ ารายการดว้ย ทัง้นี ้บรษัิทจัดการอาจ
พจิารณาใช ้Notice period รว่มกบัเครือ่งมอือืน่ ไดแ้ก ่Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, 
Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครือ่งมอือืน่ ๆ  
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลง ก าหนดระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการไถถ่อนหน่วย
ลงทนุ (Notice period) รวมถงึการเปลีย่นแปลงมลูคา่การไถถ่อนหน่วยลงทนุไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ แต่
ไมเ่กนิ Notice period สงูสดุทีก่ าหนดไวใ้นโครงการและไมต่ า่กวา่มลูคา่ขัน้ต า่ทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษัิท
จัดการจะเปิดเผยในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมและเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ที่
บรษัิทจัดการก าหนด  
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนดิ(ถา้ม)ีมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่ง
ตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครือ่งมอื Notice period ในวนัท าการนัน้  
 
การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื  
• บรษัิทจัดการจะเป็นผูใ้ชด้ลุพนิจิพจิารณาเลอืกใช ้Notice period ทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใช ้

เครือ่งมอืนี ้ 
• บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตาม



นโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจัยตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ 
1) สภาพคลอ่งของกองทนุรวม เชน่ สภาพคลอ่งของทรัพยส์นิทีก่องทนุถอืครอง  
2) พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยส์นิทีล่งทนุ  
3) ปัจจัยอืน่ ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ทีม่ผีลกระทบสภาพคลอ่งของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิ
จากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
 
กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้notice period บรษัิทจัดการจะพจิารณา
ด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ  
เมือ่กองทนุปลายทางใช ้notice period บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง ตามขอ้มลูที่
ไดรั้บจาก กองทนุปลายทาง โดยใชห้ลักการ best effort ซึง่ผูถ้อืหน่วยอาจจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหน่วย
ลงทนุ หรอื เป็นไปตามดลุพนิจิของบรษัิทจัดการ และค านงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลทนุเป็นส าคัญ 
โดยด าเนนิการตามภายใตห้ัวขอ้กองทนุรวมทั่วไป และเป็นไปตามทีป่ระกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  
 
2.2 เพดานการขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption gate)  
กองทนุรวมทั่วไป  
เพดาน Redemption Gate ขัน้ต า่ ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  
เพดาน Gate period สงูสดุ ไมเ่กนิ 7 วันท าการ ในแตล่ะ 30 วนั  
 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข  
• บรษัิทจัดการจะก าหนด Redemption Gate ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ตาม
รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
• บรษัิทจัดการจะก าหนด Gate period สงูสดุ ไมเ่กนิ 7 วนัท าการ ในแตล่ะ 30 วนั ตามรายละเอยีดวธิกีารค านวณ
เป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
• ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเงือ่นไขเพือ่บง่ชีส้ถานการณ์ทีไ่มป่กตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดังกลา่ว 
Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดทีส่ดัสว่นของมลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทนุ เทยีบกบั
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทัิง้หมดของกองทนุมคีา่เทา่กบัหรอืมากกวา่ Gate threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยที ่
มลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทนุค านวณจากมลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มลูคา่การ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หักดว้ยมลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (switch out)  
• บรษัิทจัดการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย่ตามสดัสว่น 
(pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก ณ วันทีใ่ช ้Redemption Gate  
• บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแตล่ะครัง้แตกตา่งกนัได ้แต ่
Redemption Gate จะไมต่ า่กวา่ Redemption Gate ขัน้ต า่ และ gate period จะไมม่ากกวา่ระดับเพดานทีร่ะบไุวใ้น
โครงการ  
• ค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออกสว่นทีเ่หลอื บรษัิทจัดการจะน าไปท ารายการในวันท าการรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุถัดไป รวมกบัค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออกใหมต่ามสดัสว่น (pro-rata basis) โดยไมม่ี
การจัดล าดับกอ่น-หลังของค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถยกเลกิค าสัง่รับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุและสบัเปลีย่นออกสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
• บรษัิทจัดการจะท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออกไมเ่กนิ Redemption Gate ตามราคารับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ ณ วนัท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เวน้แตก่รณีทีก่องทนุมสีภาพคลอ่งเพยีงพอ บรษัิทจัดการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทนุหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเกนิกวา่ Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้ 
• บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเมือ่มกีารใช ้Redemption gate โดยไมช่กัชา้  
• ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate นี ้บรษัิทจัดการอาจใชร้ว่มกบัเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่ง
สภาพคลอ่งอืน่ได ้ 
 
ขอ้สงวนสทิธิ ์ 
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลง อตัรา Gate threshold รวมถงึเปลีย่นแปลง gate period ไดต้ามดลุยพนิจิ
ของบรษัิทจัดการ แตไ่มต่ า่กวา่ Redemption Gate ขัน้ต า่ทีร่ะบใุนโครงการ และไมเ่กนิ Gate period สงูสดุ ทีร่ะบใุน
โครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด  



• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทนุหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเกนิกวา่ Redemption Gate ที่
ประกาศใช ้ 
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนนิการระหวา่งการท า Redemption Gate ไดแ้ก ่การ
ยกเลกิ Redemption Gate กอ่นระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครือ่งมอือืน่แทน Redemption Gate และ/ หรอืรว่มกบั 
Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้ม)ี ทัง้นี ้ในกรณีทีไ่มส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุในสว่นทีเ่หลอืได ้บรษัิท
จัดการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดทีค่า้งอยูใ่นรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีถ่กูยกเลกิ
ค าสัง่โดยไมช่กัชา้  
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนดิ(ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่ง
ตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้  
 
การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื  
• บรษัิทจัดการจะเป็นผูใ้ชด้ลุพนิจิพจิารณาเลอืกใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการทีม่กีารใช ้

เครือ่งมอืนี ้ 
• บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไมป่กต ิหรอืประเมนิวา่สถานการณ์
อาจจะไมป่กต ิโดยบรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขเพือ่บง่ชีส้ถานการณ์ทีไ่มป่กตดิว้ย Gate threshold ได ้โดย
พจิารณาจากปัจจัยตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ 
1. ความผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ  
2. สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิวา่สภาพ
คลอ่งของกองทนุจะไมส่อดคลอ้งกบัปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม อนัเกดิจากการไถถ่อนผดิปกต ิเนื่องจากมี
การไถถ่อนมากกวา่ Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้ 
3. ปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบรษัิทจัดการ  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมตฐิานและหรอืการประเมนิ
จากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
 
กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้redemption gate บรษัิทจัดการจะ
พจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ  
เมือ่กองทนุปลายทางใช ้redemption gate บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง ตามขอ้มลู
ทีไ่ดรั้บจาก กองทนุปลายทาง โดยใชห้ลักการ best effort ซึง่ผูถ้อืหน่วยอาจจะไดรั้บช าระเงนิจากค าสัง่รับซือ้คนื
หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก เฉลีย่ตามสดัสว่น (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่น
ออก ณ วันทีใ่ช ้Redemption Gate หรอืเป็นไปตามดลุพนิจิของบรษัิทจัดการ และค านงึถงึประโยชนข์องกองทนุและ
ผูถ้อืหน่วยลทนุเป็นส าคัญ โดยด าเนนิการตามภายใตห้ัวขอ้กองทนุรวมท่ัวไป และเป็นไปตามทีป่ระกาศทีเ่กีย่วขอ้ง
ก าหนด  

3.การด าเนนิการในกรณีทีผู่อ้อกตราสารหนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี ้หรอืตราสารทีล่งทนุประสบ
ปัญหาขาดสภาพคลอ่งหรอืไมส่ามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตสุมผล (side pocket) บรษัิทจัดการกองทนุรวม
จะปฏบิตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ที ่สน. 9/2564 เรือ่ง หลักเกณฑ ์
เงือ่นไข และวธิกีารจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย และกองทนุรวมเพือ่ผู ้
ลงทนุประเภทสถาบนั  
 
4.การไมข่ายไมรั่บซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามสัง่  
4.1 บรษัิทจัดการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้ หรอืจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไดเ้ฉพาะ
ในกรณีทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดังตอ่ไปนี้  
(1) ตลาดหลักทรัพยไ์มส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 
(2) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดังตอ่ไปนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบ
ของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
(ก) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จา่ย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่ง
สมเหตสุมผล  
(ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  
(ค) มเีหตจุ าเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ การไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุตาม



ค าสัง่ทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ
หนึง่วนัท าการ เวน้แตจ่ะไดรั้บการผอ่นผันจากส านักงาน  
(3) กองทนุรวมไดล้งทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศ และมเีหตกุารณ์ดังตอ่ไปนี้เกดิขึน้ ซึง่กอ่ใหเ้กดิ
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมนัียส าคัญ  
(ก) ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่
กองทนุรวมลงทนุในหลักทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยแ์หง่นัน้เกนิกวา่รอ้ยละสบิของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุรวม  
(ข) มเีหตกุารณท์ีท่ าใหไ้มส่ามารถแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศไดอ้ยา่งเสร ีและท าใหไ้มส่ามารถโอนเงนิออกจาก
ประเทศหรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  
(ค) มเีหตทุีท่ าใหก้องทนุรวมไมไ่ดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ
ดังกลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทจัดการกองทนุรวม และผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้  
(4) เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แกผู่ ้
ลงทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังตอ่ไปนี้  
(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดังตอ่ไปนี้  
1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ  
2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย หรอื  
3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิ โดยบคุคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  
(ข) บรษัิทจัดการไมส่ามารถด าเนนิการรูจั้กลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคัญ  
(5) อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการ
ของตนอนัเนื่องมาจากการทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมรายเดมิไมส่ามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุไดต้าม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการด ารงเงนิกองทนุของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุรวม การจัดการ
กองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลักทรัพยแ์ละการจัดจ าหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็น
หน่วยลงทนุ และการเป็นผูจั้ดการเงนิทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ  
 
4.2 เมือ่ปรากฏเหตตุามขอ้ 4.1 และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหรอืไมรั่บสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 
หรอืหยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัดัิงตอ่ไปนี ้ 
(1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไมข่าย
หรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยพลัน และหากเป็นเหตตุามขอ้ 4.1 (1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุรายอืน่ และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้ราบถงึการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 
ดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลัน  
(2) รายงานการไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหรอืไมรั่บสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหรอื
ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนนิการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให ้
ส านักงานทราบโดยพลัน  
(3) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหรอืไมรั่บสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขาย
คนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามขอ้ 4.1 (1) (2) (3) หรอื (5) เกนิหนึง่วนัท าการ ใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการ
ดังตอ่ไปนี้ กอ่นการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
(ก) รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของ
กองทนุรวมเปิด ณ วนัท าการสดุทา้ยกอ่นวนัรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวันท าการกอ่นวันเปิดรับค าสัง่ซือ้หรอื
ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิด
ขายหรอืรับซือ้คนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้ราบ
ถงึการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลัน  

 
12. กำรหยดุขำยหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  

เป็นไปตามประกาศ  
 



 
13. เงอืนไขและขอ้จ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหนว่ยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืระงับการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทนุ ไมว่า่ทางตรง
หรอืทางออ้ม กบั  
1) พลเมอืงสหรัฐอเมรกิา หรอืผูม้ถี ิน่ฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศสหรัฐอเมรกิา 
หรอืทีป่ระเทศสหรัฐอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผูท้ีม่หีนังสอืเดนิทางของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card 
ทีอ่อกโดยประเทศสหรัฐอเมรกิา  
2) นติบิคุคล รวมถงึบรษัิท หรอืหา้งหุน้สว่น เป็นตน้ซึง่จัดตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมรกิา รวมถงึ
สาขาของนติบิคุคลดังกลา่ว  
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา  
4) ผูล้งทนุซึง่ตดิตอ่หรอืรับขอ้มลู หรอืสง่ค าสัง่เกีย่วกบัหน่วยลงทนุของบรษัิทจัดการ หรอืช าระ/รับช าระเงนิเกีย่วกบั
หน่วยลงทนุดังกลา่วในประเทศสหรัฐอเมรกิา ทัง้นี ้รวมถงึผูล้งทนุทีใ่ชตั้วแทนหรอืผูจั้ดการทีตั่ง้อยูใ่นประเทศ
สหรัฐอเมรกิาในการด าเนนิการดังกลา่ว  
5) กองทรัพยส์นิของบคุคลและนติบิคุคลดังกลา่วตามขอ้ 1 – 4  

13.2 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี ไมส่ามารถโอนเปลีย่นมอืได ้ตามทีก่ฎหมายก าหนด  
 
13.3 กรณียกเวน้ใหโ้ดยผอ่นคลายสดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุ หรอืเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไข ซึง่ไดแ้ก ่กรณีทีเ่ป็นการถอื
หน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีทีม่กีารรับโอนเงนิจากกองทนุส ารองเลีย้งชพีหรอืรับโอนเงนิดังกลา่ว
ตอ่เนื่องจากกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีอืน่ ทัง้นี ้เฉพาะในสว่นของหน่วยลงทนุทีร่องรับการโอนเงนิดังกลา่ว  
ทัง้นี้ “เงนิจากกองทนุส ารองเลีย้งชพี” ตามขอ้ 13.3 ใหห้มายความดังนี ้ 
(1) เงนิทีก่องทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีรับโอนจากกองทนุส ารองเลีย้งชพี  
(2) เงนิตาม (1) ทีก่องทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีรับโอนตอ่เนื่องจากกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีอืน่  
(3) ผลประโยชนอ์นัเกดิจากเงนิตามวรรคสาม (1) และ (2)  

 
14. กำรจำ่ยเงนิปนัผล :  
 
14.1. นโยบายการจา่ยเงนิปันผล : ไมจ่า่ย  
 
 
14.2. หลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล :  

ไมม่ ี 
 
14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ :  

ไมม่ ี 
 
15. คำ่ธรรมเนยีมและคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  
 
15.1. คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  
 
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)  
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.7450 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
1.คา่ธรรมเนียมการจัดการรวมภาษีมลูคา่เพิม่  
  



2.ในกรณีทีก่องทนุรวมตา่งประเทศ (กองทนุหลัก) คนืเงนิคา่ธรรมเนียมการจัดการบางสว่นเพือ่เป็นคา่ตอบแทน
เนื่องจากการทีก่องทนุน าเงนิไปลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ (loyalty fee หรอื rebate) บรษัิทจัดการจะ
ด าเนนิการใหเ้งนิจ านวนดังกลา่วตกเป็นทรัพยส์นิของกองทนุ  

 
15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม :  
 
15.2.1. คา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.1400 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมด หักดว้ย
มลูคา่หนี้สนิทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนยีมการจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน ์และนายทะเบยีน ณ วันทีค่ านวณ  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1.คา่ธรรมเนียมการจัดการรายปีรวมภาษีมลูคา่เพิม่ 

2.ในกรณีทีก่องทนุรวมตา่งประเทศ (กองทนุหลัก) คนืเงนิคา่ธรรมเนยีมการจัดการบางสว่นเพือ่เป็นคา่ตอบแทน
เนื่องจากการทีก่องทนุน าเงนิไปลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ (loyalty fee หรอื rebate) บรษัิทจัดการจะ
ด าเนนิการใหเ้งนิจ านวนดังกลา่วตกเป็นทรัพยส์นิของกองทนุ 

 
15.2.2. คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมด 
หักดว้ยมลูคา่หนี้สนิทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน ์และนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
(รวมภาษีมลูคา่เพิม่)  
 
15.2.3. คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.2140 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิ
ทัง้หมด หักดว้ยมลูคา่หนี้สนิทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน ์และนายทะเบยีน ณ วันที่
ค านวณ  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
(รวมภาษีมลูคา่เพิม่)  
 
15.2.4. คา่ธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.2.5. คา่ธรรมเนยีมการจัดจ าหน่าย :  

ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  



 
15.2.6. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอืน่ๆ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ1.2840ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1. คา่ใชจ้า่ยในการโฆษณา ประชาสมัพันธ ์จะเรยีกเก็บตามจ านวนทีจ่า่ยจรงิ ทัง้นี้ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ตอ่ปี 
ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมเฉลีย่ตอ่ปี  
 
2. อากรแสตมป์และคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยห์รอืตราสารตา่งๆตามทีจ่า่ยจรงิ คา่ใชจ้า่ยในการโอนหลักทรัพย ์ 
รวมทัง้การจัดท าหนังสอืหรอืเอกสารการเป็นเจา้ของหลักทรัพย ์เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการเบกิใบหุน้กู ้คา่ใชจ้า่ยในการรับ
โอนพันธบตัรทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยเป็นนายทะเบยีน เป็นตน้ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กดิจากการซือ้ขายหลักทรัพย์
หรอืตราสารตา่งๆ  
 
3.คา่สอบบญัชแีละคา่ใชจ้า่ยในการสอบบญัช ีซึง่รวมถงึการตรวจสอบทรัพยส์นิทีอ่ยูใ่นประเทศและตา่งประเทศ 
คา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัติามค าสัง่ หรอืตามกฎหมาย หรอืประกาศสมาคม  
 
4.คา่ธรรมเนียมผูช้ าระบญัช ีคา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนใ์นระหวา่งการช าระบญัชกีองทนุ คา่ใชจ้า่ยในการสอบ
บญัชเีมือ่เลกิกองทนุ คา่ใชจ้า่ยในการเฉลีย่หรอืช าระเงนิ หรอืทรัพยส์นิอืน่คนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเมือ่เลกิกองทนุ 
คา่ใชจ้า่ยในการจดทะเบยีนเลกิกองทนุกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในระหวา่งการช าระ
บญัชแีละเลกิกองทนุ  
 
5. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยของผูด้แูลผลประโยชน ์ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์และ/หรอืผูรั้บฝากหลักทรัพยส์นิใน
ตา่งประเทศ และคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุในหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศของกองทนุ 
ตามทีจ่า่ยจรงิ  
 
6. คา่ใชจ้า่ย คา่ธรรมเนียม และ/หรอื คา่ภาษีอากร ทีเ่กดิขึน้หรอืเกีย่วเนื่องกบัการลงทนุหรอืมไีวใ้นทรัพยส์นิหรอื
หลักทรัพยทั์ง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ เชน่ การจัดหา ใหไ้ดม้า รับมอบ สง่มอบ ดแูล เก็บรักษา ป้องกนั
ผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ การโอนเงนิ คา่ใชจ้า่ยของศนูยรั์บฝาก
หลักทรัพยต์า่งประเทศในการใหบ้รกิารท่ัวไป คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัความเสีย่งในอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตรา หรอืความเสีย่งอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุในหลักทรัพยทั์ง้ในและตา่งประเทศ เชน่ สญัญา 
Forward, Swap, Future และคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ ตามทีจ่า่ยจรงิ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยและคา่ธรรมเนียมอืน่ใด
เพือ่ใหก้องทนุสามารถลงทนุในหลักทรัพยด์ังกลา่ว เป็นตน้  
 
7. คา่ใชจ้า่ย (ถา้ม)ี ในการด าเนนิคดขีองผูด้แูลผลประโยชนท์ีฟ้่องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัหินา้ทีห่รอืเรยีกคา่
สนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืเมือ่ไดรั้บค าสัง่จากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใชจ้า่ยดา้นกฎหมายในการด าเนนิคดทีางศาล ตามทีจ่า่ยจรงิ  
 
8. คา่ทีป่รกึษากฎหมาย คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการตดิตามทวงถามหรอืการด าเนนิคดเีพือ่การรับช าระหนี้ใดๆ ของ
กองทนุตามทีจ่า่ยจรงิ  
 
9. คา่ใชจ้า่ยในการรับช าระเงนิคา่จองซือ้ ช าระเงนิคา่ขาย คา่ใชจ้า่ยตา่งๆในการมบีญัชกีองทนุกบัธนาคาร เชน่ 
คา่ธรรมเนยีมตา่งๆทีธ่นาคารเรยีกเก็บ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร คา่สมดุเช็ค ตามที่
จา่ยจรงิ (ถา้ม)ี  
 
10. คา่ธรรมเนียมส าหรับการใชบ้รกิารทดรองจา่ยเงนิ เพือ่ช าระราคาหลักทรัพยล์ว่งหนา้จาก global custodian 
ส าหรับกรณีการลงทนุในตา่งประเทศ และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการผดินัดช าระราคา (failed trade) ตามทีจ่า่ยจรงิ  
 
11.คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชห้รอือา้งองิดัชนหีลักทรัพยเ์ครือ่งหมายการคา้ และ/หรอืเครือ่งหมายบรกิารของ  
ตลาดหลักทรัพยแ์ละ/หรอืของผูค้ านวณและประกาศดัชน ี(Index Provider)  



 
 
12.คา่ใชจ้า่ยในการจัดท า คา่พมิพ ์และคา่แปลหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ แบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารกองทนุ
เปิด ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ หรอืสมดุบญัชแีสดงสทิธใิน
หน่วยลงทนุ (Fund Book) หรอืรปูแบบอืน่ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรอืเห็นชอบใหด้ าเนนิการได ้
ใบยนืยนั/ใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากบัภาษี (ถา้ม)ี รายงานการถอืหน่วยลงทนุ และแบบฟอรม์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบักองทนุ 
รวมถงึคา่ใชจ้า่ยในการแปลเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานของกองทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ  
 
13.คา่ใชจ้า่ยในการจัดท า คา่พมิพ ์และคา่ใชจ้า่ยในการน าสง่หนังสอืบอกกลา่ว ประกาศซึง่รวมถงึการลงประกาศตา่งๆ 
ในหนังสอืพมิพร์ายวัน รายงานตา่งๆ หรอืขา่วสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุและบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั กองทนุทีบ่รษัิท
จัดการจัดท าขึน้หรอืมหีนา้ทีจั่ดท าขึน้ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนดหรอืกฎหมายก าหนด  
 
14. คา่ใชจ้า่ยในการจัดตัง้และเก็บรักษาฐานขอ้มลูและสถติขิอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
15.คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการขออนุมัตจัิดตัง้และจัดการกองทนุ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยในการจดทะเบยีน
กองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม เชน่ คา่ธรรมเนยีม หรอืคา่ใชจ้า่ยตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
16. คา่ใชจ้า่ยอนัเกีย่วเนื่องจากการเปลีย่นแปลงแกไ้ขโครงการ คา่ไปรษณียากรส าหรับหนังสอืโตต้อบกบัผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุฯลฯ  

17. คา่ใชจ้า่ยในการตดิตามดแูลการจัดการกองทนุรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถา้ม)ี 
 
ทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ ใหร้วมถงึคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีก่องทนุลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
 
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมขา้งตน้รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้  

 
15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1. คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.2. คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.3. คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (Switching In) :ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
 
15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 



 
15.3.4. คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.5. คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : ม ี 
ฉบบัละ 50.00 บาท 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.7. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ : ม ี 

คา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ เชน่ สว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุ (Spread) ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.25 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
15.3.7.1 สว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุ (Spread) เป็นมลูคา่ทีจ่ะถกูรวมเขา้ไปเป็นราคาขายหน่วยลงทนุหรอืหักจาก
มลูคา่หน่วยลงทนุเพือ่ใชเ้ป็นราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้สว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุคดิเป็นอตัรารอ้ย
ละไมเ่กนิ 0.25 ของมลูคา่หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการค านวณราคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และสว่นตา่งดังกลา่ว
จะถกูน าสง่เขา้หรอืตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพือ่น าไปช าระเป็นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลักทรัพยข์องกองทนุ  
สว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุ (Spread) จะไดรั้บการยกเวน้ไมถ่กูรวมเขา้ไปเป็นราคาขายหน่วยลงทนุในชว่งการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ทัง้นี้ การสัง่ซือ้ หรอืสัง่ขายคนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 
จะมกีารรวมสว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุเขา้ไปในราคาขาย หรอืราคารับซือ้คนื.หรอืราคาสบัเปลีย่นเขา้ หรอืราคา
สบัเปลีย่นออก  
สว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุจะถกูน าสง่เขา้หรอืตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพือ่น าไปช าระเป็นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้
ขายหลักทรัพยข์องกองทนุ เชน่ คา่ธรรมเนียมนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เพือ่น าไปช าระเป็น
คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ตามทีก่องทนุจะถกูเรยีกเก็บเมือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขายหลักทรัพย ์ทัง้นี ้
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงอตัราการก าหนดสว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุดังกลา่วใหส้อดคลอ้งกบัอตัรา
คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพย ์ 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะเปลีย่นแปลงสว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุใหส้อดคลอ้งกบัคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลักทรัพยท์ี่
เกดิขึน้จรงิ  
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุขอใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณี
ปกตติามทีจ่า่ยจรงิ เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการจดแจง้การจ าน ากบันายทะเบยีนหน่วยลงทนุ คา่แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูใน
ทะเบยีน ตามทีจ่า่ยจรงิ  
บรษัิทจัดการอาจจะยกเวน้สว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุทีส่บัเปลีย่นหน่วยลงทนุภายใตบ้รษัิท
จัดการ ตามรายละเอยีดทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยทราบลว่งหนา้  
 
15.3.7.2 คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุตามขอ้ 15.3.1 ถงึ 15.3.6 เป็นคา่ธรรมเนยีมทีร่วม
ภาษีมลูคา่เพิม่แลว้  

 
15.4. วธิกีารค านวณและตัดจา่ยคา่ธรรมเนยีม :  

การค านวณคา่ธรรมเนยีมการจัดการกองทนุ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนแ์ละคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทนุ จะค านวณทกุวันโดยใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมด หักดว้ยมลูคา่หนี้สนิทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจัดการ 
ผูด้แูลผลประโยชน ์และนายทะเบยีน ณ วันทีค่ านวณ ของกองทนุในแตล่ะวนัเป็นฐานในการค านวณและจะเรยีกเก็บ
จากกองทนุเป็นรายเดอืน  
การค านวณคา่ใชจ้า่ยตามขอ้ 15.2.6 ขอ้ 2 ถงึ 6 จะเรยีกเก็บจากกองทนุเมือ่มคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ตามจ านวนทีจ่า่ยจรงิ 



และในทางบญัชจีะตัดจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยของกองทนุครัง้เดยีวทัง้จ านวน ยกเวน้คา่ใชจ้า่ยตามขอ้ 15.2.6 ขอ้ 3 โดย
ในทางบญัชจีะตัดจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยกองทนุเป็นรายวนัโดยเฉลีย่เทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาในรอบบญัช ี 
ส าหรับคา่ใชจ้า่ยตามขอ้ 15.2.6 ขอ้ 7 ถงึ 17 จะเรยีกเก็บจากกองทนุเมือ่มคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ตามจ านวนทีจ่า่ยจรงิ โดย
ในทางบญัชจีะตัดจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยกองทนุเป็นรายวนัโดยเฉลีย่เทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาทีจ่ะไดรั้บประโยชนจ์าก
คา่ใชจ้า่ยนัน้ๆ ทัง้นี้การตัดจา่ยคา่ใชจ้า่ยดังกลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละ
ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตแหง่ประเทศไทย  
ส าหรับคา่ใชจ้า่ยตามขอ้ 15.2.6 ขอ้ 10 ในสว่นคา่ใชบ้รกิารทดรองจา่ยเงนิเพือ่ช าระราคาหลักทรัพยล์ว่งหนา้จาก
global custodian ส าหรับกรณีการลงทนุในตา่งประเทศ และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการผดินัดช าระราคา (failed trade) 
นัน้ จะเรยีกเก็บจากกองทนุรวมตามทีจ่า่ยจรงิ  

 
15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  

1. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดด้ าเนนิการลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นโครงการ บรษัิทจัดการจะ
เปิดเผยขอ้มลูเรือ่งดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบอยา่งทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมภายใน 3 วันท าการนับแตว่นัทีม่กีารลด
คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว เชน่ เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืชอ่งทางทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ย
และทั่วถงึ 

การลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยใหแ้ตกตา่งไปจากโครงการใหถ้อืวา่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วาม
เห็นชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรือ่งดังกลา่วเมือ่บรษัิทจัดการไดด้ าเนนิการตามวรรคหนึง่แลว้  

2. กรณีทีบ่รษัิทจัดการจะเพิม่อตัราคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย แตไ่มเ่กนิอตัราสงูสดุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ บรษัิท
จัดการจะเปิดเผยขอ้มลูเรือ่งดงักลา่วใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 3 วันท าการกอ่นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียม
หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ โดยประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการหรอืชอ่งทางทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ยและท่ัวถงึ 

3. กรณีทีบ่รษัิทจัดการจะเพิม่อตัราคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเกนิอตัราสงูสดุของคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเดมิ
ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลายอ้นหลัง 1 ปี นับแตว่ันทีบ่รษัิทจัดการจะขึน้คา่ธรรมเนยีมหรอื
คา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว บรษัิจัดการจะด าเนนิการ ดังตอ่ไปนี้  

3.1 กรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ไมเ่กนิกวา่อตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูสดุดังกลา่ว 
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนักอ่นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้
ดังกลา่ว โดยตดิประกาศดังกลา่วไวท้ีท่ีท่ าการของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และประกาศใน 
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการหรอืชอ่งทางทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ยและท่ัวถงึ 

3.2 กรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้เกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูสดุดังกลา่ว บรษัิท
จัดการตอ้งไดรั้บมตพิเิศษ  

ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลง ตามขอ้ 3 บรษัิทจัดการจะตอ้งแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับ
แตว่ันเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว  

 
15.6. หมายเหต ุ:  

 
16. วธิกีำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคำ่หนว่ยลงทนุ และ
รำคำหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรด ำเนนิกำรในกรณีทีม่ลูคำ่หนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง :  
 
16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคา
หน่วยลงทนุ : ตา่งประเทศ  



 
16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

1. บรษัิทจัดการจะค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนดและตามทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
2. บรษัิทจัดการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้
คนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดังตอ่ไปนี้  
(2.1) ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิน้วันท าการ ภายในวันท าการถัดไป โดยบรษัิท จะ
ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นสกลุเงนิบาท ทัง้นี้ ทรัพยส์นิในสว่นทีเ่ป็นสกลุเงนิตรา
ตา่งประเทศ ทีม่ไิดม้กีารท าสญัญาประกนัความเสีย่ง บรษัิทจัดการจะใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราสกลุตา่งประเทศ 
(Spot Rate) ของวันท าการซือ้ขายกอ่นวนัทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุ ณ เวลาประมาณ 
16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยบรษัิทจะใชค้า่กลางระหวา่งราคาเสนอซือ้และราคาเสนอขายเป็นเกณฑใ์นการ
ค านวณ โดยใชข้อ้มลูทีป่ระกาศโดย BISNEWS หรอืใชข้อ้มลูทีเ่ปิดเผยผา่นระบบ Bloomberg หรอื Reuters หรอื
ระบบอืน่ใดทีม่กีารเผยแพรข่อ้มลูสูส่าธารณชนและสามารถใชอ้า้งองิไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์
และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ  
 
(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุภายในวนัท า
การถัดไป ทัง้นี ้ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะใชม้ลูคา่หน่วย
ลงทนุของสิน้วันท าการซือ้ขายนัน้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยจะค านวณราคา
ขายหน่วยลงทนุ หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นสกลุเงนิบาท ทัง้นี้ทรัพยส์นิในสว่นทีเ่ป็นสกลุเงนิตราตา่งประเทศที่
มไิดม้กีารท าสญัญาประกนัความเสีย่ง บรษัิทจัดการจะใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราสกลุตา่งประเทศ (Spot Rate) ของ
วันท าการซือ้ขายกอ่นวันค านวณราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ณ เวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลา
ประเทศไทย โดยบรษัิทจะใชค้า่กลางระหวา่งราคาเสนอซือ้และราคาเสนอขายเป็นเกณฑใ์นการค านวณ โดยใชข้อ้มลู
ทีป่ระกาศโดย BISNEWS หรอืใชข้อ้มลูทีเ่ปิดเผยผา่นระบบ Bloomberg หรอื Reuters หรอืระบบอืน่ใดทีม่กีาร
เผยแพรข่อ้มลูสูส่าธารณชนและสามารถใชอ้า้งองิไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์และเป็นไปตาม
ประกาศของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ  
 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลงการใชอ้ตัราแลกเปลีย่นไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์โดยถอืวา่
ไดรั้บมตเิห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ เป็นสกลุ
เงนิบาทของวันท าการซือ้ขายลา่สดุ ภายใน 2 วนัท าการถดัไป 

(2.4) ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิและมลูคา่หน่วยลงทนุของวันปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ เพือ่จา่ยเงนิปันผล
ภายใน 2 วนัท าการถัดไป (ถา้ม)ี  
ในกรณีทีไ่มส่ามารถจัดหาอตัราแลกเปลีย่นตามทีก่ าหนดในขา้งตน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม บรษัิทจัดการอาจน า อตัรา
แลกเปลีย่นอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชนต์กลงรว่มกนัมาใชแ้ทนโดยอนุโลม  

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทิีเ่ป็นสกลุเงนิบาทหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดเมือ่สิน้วนัท าการซือ้ขายลา่สดุกอ่นหนา้วันทีค่ านวณนัน้  
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีป่ระกาศขา้งตน้ ตอ้ง
ไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
ในกรณีทีก่ารประกาศไดก้ระท าการผา่นระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูคา่หน่วยลงทนุทีจั่ดขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอื
ชอ่งทางอืน่ทีส่ านักงานยอมรับ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุภายใน
สองวันท าการถัดไปก็ได ้ 
 
การประกาศขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะประกาศ ผา่น website ของบรษัิทจัดการ และปิดประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่ า



การทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และจัดใหม้ปีระกาศดังกลา่วไว ้ณ สถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  
 
ในกรณีทีม่ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ จ านวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดไมถ่กูตอ้ง บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
3. การใชตั้วเลขทศนยิมของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอื
จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้  
 
(3.1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตาม
หลักสากล  
 
(3.2) ค านวณมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมทีศนยิม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล 
ส าหรับมลูคา่หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนยิมต าแหน่งที ่4 ขึน้ สว่นมลูคา่
หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการค านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะตัดทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้  
 
(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทนุตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนยิม 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนยิม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2)  
 
(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมทีศนยิม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล 
แตจ่ะใชผ้ลลัพธเ์ป็นตัวเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้  
 
ในกรณีทีม่ผีลประโยชนเ์กดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษัิทจัดการจะน าผลประโยชนนั์น้รวมเขา้เป็น
ทรัพยส์นิของกองทนุเปิด  

บรษัิทจัดการอาจไมค่ านวณและไมป่ระกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม เมือ่มเีหตกุารณด์ังตอ่ไปนี้  
 
(1) เมือ่บรษัิทจัดการไมข่ายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพือ่ผู ้
ลงทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้เฉพาะในชว่ง
ระยะเวลาดังกลา่ว  
(2) เมือ่มเีหตทุีบ่รษัิทจัดการตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ตัง้แตว่ันทีป่รากฏเหตดุังกลา่ว  
 
กรณีทีม่เีหตจุ าเป็นและสมควรทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ โดยเหตดัุงกลา่ว สง่ผลใหบ้รษัิทจัดการ
ไมไ่ดรั้บขอ้มลูเกีย่วกบัราคาของทรัพยส์นิทีก่องทนุลงทนุ หรอืไมส่ามารถค านวณหรอืประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุได ้เมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บความเห็นชอบจาก
ผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ บรษัิทจัดการจะปฏบิตั ิดังนี้  
(ก) ประกาศสาเหตแุละแนวทางปฏบิตัขิองบรษัิทจัดการเมือ่สามารถด าเนนิการดังกลา่วได ้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ
ในชอ่งทางทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ยและท่ัวถงึภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้
และแจง้ใหส้ านักงานทราบโดยพลัน  
(ข) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
โดยพลัน ภายหลังจากทีเ่หตจุ าเป็นและสมควรทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุสิน้สดุลง และปฏบิตัติามหลักเกณฑเ์กีย่วกบั
การขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการ
กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบนั และ
กองทนุสว่นบคุคล ตลอดจนประกาศ คาสัง่ หนังสอืเวยีนทีอ่อกหรอืวางแนวปฏบิตัติามประกาศดังกลา่ว  



 
ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและ/หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุภายใน 2 
วันท าการ  
 
16.3. แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดว้ยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบขอ้มลูดังกลา่วในชอ่งทางทีเ่หมาะสม เชน่ การ
ประกาศทางเว็บไซต ์เป็นตน้ และภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้จัดให ้
มขีอ้มลูดังกลา่วไว ้ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และสถานทีท่กุแหง่ทีผู่ส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุ เวน้แตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพือ่ ผูล้งทนุประเภทสถาบนั บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ขีอ้มลู
ดังกลา่วดว้ยหรอืไมก็่ได ้ 
 
16.4. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง :  

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งนอ้ยกวา่หนึง่สตางค ์แตไ่มถ่งึรอ้ยละ 0.5 
ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง บรษัิทจัดการจะจัดท าและสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบถงึความไมถ่กูตอ้ง
ภายใน 7 วนัท าการนับแตว่นัทีพ่บวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง โดยรายงานดังกลา่ว ตอ้งมสีาระส าคัญดังตอ่ไปนี้  
 
(1) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง  
 
(2) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  
 
(3) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  
 
(4) มาตรการป้องกนัเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง ทัง้นี้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุา
จากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้ 
 
ในกรณีทีเ่หตขุองความผดิพลาดซึง่ท าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามวรรคหนึง่มผีลตอ่เนื่องตอ่การค านวณราคา
หน่วยลงทนุครัง้ตอ่ไป บรษัิทจัดการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งนับแตว่ันทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ราคาหน่วย
ลงทนุไมถ่กูตอ้งดว้ย  
 
2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัรา
ตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง บรษัิทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลังนับแตว่นัทีพ่บ
ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งจนถงึวันทีร่าคาหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และด าเนนิการดังตอ่ไปนี้เฉพาะวนัทีร่าคาหน่วยลงทนุ
ทีไ่มถ่กูตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของ
ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  
 
(1) จัดท ารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิน้ภายในวันท าการถัดจากวันทีพ่บวา่
ราคาหน่วยลงทนุนัน้ไมถ่กูตอ้ง และสง่รายงานดังกลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในวนัท าการถัดจากวันทีค่ านวณ
ราคาหน่วยลงทนุเสร็จสิน้ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานดังกลา่วภายในวันท าการถัดจากวนัที่
บรษัิทจัดการสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี้ รายงานดังกลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี้  
 
(ก) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง  
 
(ข) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  
 
(ค) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  
 
(ง) การด าเนนิการของบรษัิทจัดการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  
 
(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งภายในวันทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลู



ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
 
(3) ด าเนนิการโดยวธิกีารใดๆ เพือ่ใหผู้ล้งทนุสามารถรับทราบชือ่กองทนุทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดอืน ปีที่
มกีารแกไ้ขราคาตาม (2) ภายใน 3 วนัท าการนับแตว่ันทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานตาม (1)  
 
3.นอกจากการปฏบิตัติามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2 แลว้ ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดไมถ่กูตอ้ง หากการ
ไมถ่กูตอ้งดังกลา่วมมีลูคา่ตัง้แต ่1 สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของมลูคา่หรอืราคาทีถ่กูตอ้ง ให ้
บรษัิทจัดการกองทนุรวมด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ เฉพาะวันทีม่ลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งนัน้มมีลูคา่และคดิ
เป็นอตัราดังกลา่ว  
 
(1) จัดท ารายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุตามขอ้ 2 (1) ดว้ย โดยใหอ้ยูใ่นสว่นของ
การด าเนนิการของบรษัิทจัดการกองทนุรวมเมือ่พบวา่ ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  
 
(2) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและด าเนนิการโดยวธิกีารใดๆ เพือ่ใหผู้ซ้ ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ ในชว่ง
ระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการ
นับแตว่นัทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา  
 
(3) จัดท ารายงานมาตรการป้องกนัเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง และสง่รายงานดังกลา่ว พรอ้มทัง้ส าเนา
รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาทีจั่ดท าตามขอ้ 2 (1) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 7 วนัท าการนับแตว่นัทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการ
ชดเชยราคานัน้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้บรษัิท
จัดการจะไมส่ง่รายงานมาตรการป้องกนัใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะสง่ส าเนาเอกสารทีผู่ด้แูล
ผลประโยชนรั์บรองวา่การทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุไดแ้ทน  
 
4. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 3 (2) บรษัิทจัดการจะปฏบิตัติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัตอ่ไปนี้  
 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งต า่กวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง (understate) บรษัิทจัดการจะปฏบิตัดิังนี้  
 
(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มมีลูคา่
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  
 
หากปรากฏวา่ผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยูน่อ้ยกวา่จ านวนหน่วยลงทนุที่
จะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยูห่รอืลดจ านวน
หน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูนั่น้และจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่แลว้แตก่รณี 
เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุเปิด เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจ
ควบคมุได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขาย
หลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดุังกลา่ว  
 
(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวน
ซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง หรอืจา่ยเงนิของกองทนุ
เปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ แตห่ากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วย
ลงทนุไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยู ่บรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพือ่
ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ  
 
(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง (overstate) บรษัิทจัดการจะปฏบิตัดิังนี้  
 
(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง หรอืจา่ยเงนิของกองทนุเปิดเป็น
จ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุ  
 
(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวน



ซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  
 
หากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยูน่อ้ยกวา่จ านวนหน่วยลงทนุที่
จะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่หรอืลดจ านวน
หน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูนั่น้และจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่แลว้แตก่รณี 
เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุเปิด เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจ
ควบคมุได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขาย
หลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดุังกลา่ว  
 
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุรายใดมมีลูคา่ไมถ่งึ
หนึง่รอ้ยบาท บรษัิทจัดการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกทีม่กีารจา่ยเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ แตถ่า้
บคุคลดังกลา่วไมม่สีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ บรษัิทจัดการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วันท าการนับแต่
วันทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา  
 
การจา่ยเงนิของกองทนุเปิดเพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุตาม2(ก) 
บรษัิทจัดการอาจจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้ 
 
4.บรษัิทจัดการจะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการประกาศ
การแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ ์คา่ออกเช็ค คา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุ
และผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจ
ควบคมุได ้ 

 
17. ชือ่ผูเ้ก ีย่วขอ้ง :  
 
17.1. ชือ่บรษัิทจัดการ :  
 
ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุทหารไทย จ ากดั  
 
17.2. ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชือ่ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
 
17.3. ชือ่ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) :  
 
ไมม่ ี
 
17.4. ชือ่ของผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ (Outsource) :  

ชือ่ :  
 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
17.5. ทีป่รกึษา :  
 
17.5.1. ชือ่ทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ชือ่ :  



 
17.5.2. ชือ่ทีป่รกึษากองทนุ :  

 
17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ : นาย เทอดทอง เทพมังกร  

ชือ่ : นางสาว ชมภนุูช แซแ่ต ้ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจง้ให ้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบ
ผูส้อบบญัช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
17.7. การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 
18. รอบระยะเวลำบญัชปีระจ ำปีของกองทนุรวม :  
 
18.1. วันทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วันที ่ เดอืน  
 
18.2. วันทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่ 
 
18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

18.1 วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ีประมาณ 1 ปีนับตัง้แตว่นัจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  
 
18.2 วนัทีส่ ิน้สดุรอบปีบญัชคีรัง้แรก ประมาณ 1 ปีนับตัง้แตว่ันจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  
 
18.3 รายละเอยีดเพิม่เตมิ : โดยจะก าหนดวันสิน้สดุรอบปีบญัช ีในหนังสอืชีช้วนตอ่ไป  
 
19. กำรขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ และวธิกีำรแกไ้ขโครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีำรจดักำร :  

เป็นไปตามประกาศ 
 
หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคับของมตดิังกลา่ว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด
ในขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการกองทนุรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไป
ตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แหง่พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  
 
20. ขอ้ก ำหนดอืน่ ๆ :  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซตบ์ลจ. 

 
21. กำรด ำเนนิกำรกรณีบรษิทัจดักำรไมส่ำมำรถด ำรงเงนิกองทนุไดต้ำมทีป่ระกำศก ำหนด :  

เป็นไปตามประกาศ  



 
22. ผลบงัคบัของโครงกำรจดักำรกองทนุรวม :  

เป็นไปตามประกาศ  
 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีป่ฏบิตัติามโครงการจัดการกองทนุรวม ขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิท
จัดการกองทนุรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดย
อาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในโครงการขัดหรอืแยง้กบัหลักเกณฑใ์นกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดังกลา่ว หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอื
ค าสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 
 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม โดย
ผูด้แูลผลประโยชนม์อี านาจลงนามในขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม ทัง้นี้ การลงนาม
ในขอ้ผกูพันของผูด้แูลผลประโยชนท์ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพันผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจัดการ
กองทนุรวมนี้ ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่วยอมรับทีจ่ะผกูพันตามขอ้ก าหนดในโครงการจัดการ
กองทนุรวมและขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม 
 
โครงการจัดการกองทนุรวมทีผ่า่นการอนุมัตจิากส านักงาน หรอืผา่นการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่
พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิท
จัดการกองทนุรวม ถอืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการกองทนุรวม   
 



1. บรษิทัจดัการ :  
 
ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุทหารไทย จ ากดั  
ทีอ่ยู ่(ภาษาไทย) : ชัน้ 9 อาคาร มติรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม ่เขตปทมุวนั 
กรงุเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท ์0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703  
Website : www.tmbameastspring.com  
E-mail : marketing@tmbameastspring.com  
 
 
ทีอ่ยู ่(ภาษาองักฤษ) : 9th floor, Mitrtown Office Tower 944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, 
Bangkok 10330 
Office: 02-838-1800 Fax : 0-2838-1703  
Website : www.tmbameastspring.com  
E-mail : marketing@tmbameastspring.com  
 
 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

ในการจัดการกองทนุ บรษัิทจัดการมสีทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบในการด าเนนิการ ดังตอ่ไปนี้  
(1) การบรหิารกองทนุ  
 
ก) ยืน่ค าขอจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวมตอ่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับแตว่ันปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุตอ่ประชาชนครัง้แรก  
 
ข) จัดการกองทนุใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการทีไ่ดรั้บอนุมัต ิตลอดจนขอ้ผกูพันระหวา่งบรษัิทจัดการและผู ้
ถอืหน่วยลงทนุอยา่งเครง่ครัด  
 
ค) น าเงนิของกองทนุไปลงทนุในหลักทรัพยต์า่งๆ และซือ้ขาย จ าหน่าย สัง่โอน เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ 
หลักทรัพยท์ีล่งทนุไวนั้น้ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทนุใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและ
ตามวัตถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของโครงการทีไ่ดรั้บอนุมัต ิทัง้นี ้โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วย
ลงทนุเป็นหลัก  
 
ง) ด าเนนิการเพิม่จ านวนเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
จ) ด าเนนิการเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ หรอืยกเลกิจ านวนหน่วยลงทนุทีรั่บซือ้คนืในวันท าการที ่2 
นับตัง้แตว่นัถัดจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้แลว้แตก่รณี  
 
ฉ) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิ จ านวน และมลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ ณ วันท าการสดุทา้ย
ของทกุเดอืน ใหแ้กส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวันทีย่ีส่บิของเดอืนถัดไป  
 
ช) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
ซ) เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกจิการทีก่องทนุถอืหุน้หรอืหลักทรัพยอ์ยูเ่ทา่ทีจ่ าเป็น เพือ่รักษา
ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
ฌ) เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุหรอืวธิจัีดการกองทนุภายใต ้รายละเอยีดโครงการ
จัดการกองทนุรวมขอ้ 19 ภายใตห้วัขอ้การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุ
รวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ  
 
ญ) กระท านติกิรรมสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บรษัิทจัดการมอี านาจกระท าการได ้ภายในขอบเขตของ



กฎหมาย  
 
ฎ) จัดการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทัง้หมดจากผูถ้อืหน่วยลงทนุรายใดทีถ่อืหน่วยลงทนุในบญัชกีองทนุใดมมีลูคา่
ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการและหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ  
 
ฏ) สัง่ผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้ง่มอบ รับมอบ แปลงสภาพ จ าหน่ายจา่ยโอนหลักทรัพย ์ตลอดจนช าระราคาคา่
หลักทรัพย ์และเบกิจา่ยเงนิของกองทนุส าหรับคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานของกองทนุภายใตร้ายละเอยีด
โครงการจัดการกองทนุรวมขอ้ 15.2 ภายใตห้ัวขอ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม 
 
ฐ) ปฏบิตักิารอืน่ๆ เพือ่ใหบ้รรลซุ ึง่วตัถปุระสงคข์องกองทนุ และรักษาไวซ้ ึง่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ภายใตข้อบเขต หนา้ที ่และความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ ทัง้นี ้จะตอ้งไมข่ัดตอ่กฎระเบยีบของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ฑ) ปฏบิตัหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบอืน่ตามทีพ่ระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิตอ่ไปที่
ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ  
 
(2) การรับและจา่ยเงนิของกองทนุ  
 
ก) จัดใหม้กีารรับและจา่ยคา่ธรรมเนียม คา่ใชจ้า่ย หรอืเงนิตอบแทนอืน่ใดจากและใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุและ
กองทนุ ใหเ้ป็นไปตามวัตถปุระสงคข์องการจัดการของกองทนุตามทีก่ าหนดไวใ้นสว่นรายละเอยีดโครงการจัดการ
กองทนุรวมขอ้ 15 ภายใตห้ัวขอ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ 
 
ข) ไดรั้บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ คา่ตอบแทนในการ
จัดการกองทนุและคา่ธรรมเนยีม คา่ใชจ้า่ยและ/หรอืเงนิตอบแทนอืน่ใด ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสว่นรายละเอยีด
โครงการจัดการกองทนุรวมขอ้ 15 ภายใตห้วัขอ้คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้
หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
 
ค) จัดใหม้บีรกิารทดรองจา่ยเงนิเพือ่ช าระราคาหลักทรัพยล์ว่งหนา้จากผูรั้บฝากทรัพยส์นิตา่งประเทศ ณ วนัช าระ
ราคา ส าหรับกรณีการลงทนุในตา่งประเทศ ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้จากการท าธรุกรรมของผูรั้บฝากทรัพยส์นิ
ในตา่งประเทศดังกลา่ว ถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวมตามทีก่ าหนดไวใ้นสว่นรายละเอยีดโครงการจัดการ
กองทนุรวมขอ้ 15 ภายใตห้ัวขอ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ 
 
(3) การแตง่ตัง้บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การจัดการกองทนุ  
 
ก) จัดใหม้ผีูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ ซึง่มคีณุสมบตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ่ง 
คณุสมบตัขิองผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม รวมถงึการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ และ
แตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ์ืน่ตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชนท์ีก่ าหนดไวใ้นสว่นขอ้ผกูพันขอ้ 2 
ภายใตห้วัขอ้ผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้โดยไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น  
 
ข) แตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ภายใตห้ลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  
 
ค) จัดใหม้ผีูส้อบบญัชขีองกองทนุทีม่คีณุสมบตัแิละไมม่ลัีกษณะตอ้งหา้มตามหลักเกณฑแ์หง่ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต เรือ่งหลักเกณฑก์ารใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชขีองบรษัิทหลักทรัพย ์และบรษัิทเงนิทนุ
หลักทรัพย ์ 
 
ง) แตง่ตัง้ผูช้ าระบญัชกีองทนุ ตามทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมือ่ยตุหิรอืเลกิ
กองทนุ  



 
จ) แตง่ตัง้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุของกองทนุตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  
 
ฉ) แตง่ตัง้และถอดถอนทีป่รกึษา (ถา้ม)ี ทีท่ าหนา้ทีเ่ป็นทีป่รกึษาของบรษัิทจัดการ โดยความเห็นชอบของ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(4) การด าเนนิการอืน่ๆ  

ก) จัดใหม้กีารด าเนนิการงานทะเบยีนหน่วยลงทนุ  
1) ยนืยนัการซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหรอืโอนซือ้หรอืโอนขายหน่วยลงทนุ  
2) ช าระเงนิคา่ขายและคา่โอนขายหน่วยลงทนุ  
3) สง่มอบหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ  
4) สง่มอบหนังสอืรับรองการซือ้หน่วยลงทนุกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์ 
5) สง่มอบหนังสอืแสดงการขายคนืหน่วยลงทนุกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี  
6) สง่มอบหนังสอืรับรองการโอนหน่วยลงทนุกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์ 
7) สง่มอบหนังสอืรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่า่ย จากเงนิปันผลหรอืผลประโยชน ์(ถา้ม)ี ทีไ่ดรั้บจากการขายคนื
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีโดยมใิชด่ว้ยเหตสุงูอาย ุทพุพลภาพ หรอื ตาย ตามประกาศกฎหมาย
ภาษีอากร  

ข) ออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

ค) เพิม่หน่วยลงทนุ อนัเนื่องมาจากการซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรอืยกเลกิหน่วยลงทนุอนั
เนื่องมาจากการขายคนืหน่วยลงทนุของผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุใน 2 วันท าการถัดจากวันท าการซือ้ขายนัน้  

ง) จัดการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุรายใดในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุนัน้ๆ ขายคนืหน่วย
ลงทนุเกนิกวา่จ านวนหน่วยลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีร่ะบเุงือ่นไขไวใ้นสว่น
รายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวมขอ้ 7 ภายใตห้ัวขอ้การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
 
จ) ปิดบญัชกีองทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ไิดท้ าการซือ้ขายหน่วยลงทนุและไมม่หีน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้น
สว่นรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวมขอ้ 7 ภายใตห้วัขอ้การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ คงเหลอือยูใ่นบญัชี

กองทนุ  
 
ฉ) จัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
ช) จัดใหม้กีารเก็บรักษาไวซ้ ึง่ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
ซ) จัดท ารายงานทกุรอบปีบญัช ีเพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุ ของรอบปีบญัช ีและสง่รายงานดังกลา่วใหแ้กผู่ ้
ถอืหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดอืนนับแต่
วันสิน้ปีบญัช ีโดยรายงานดังกลา่วตอ้งแสดงขอ้มลูตามทีป่ระกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ 
ก าหนด ทัง้นี ้หากบรษัิทจัดการเลอืกจัดท าและสง่รายงานตามขอ้ ช) ตามปีปฏทินิ ใหร้ะยะเวลาการสง่รายงาน
เพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุรวมของรอบปีบญัชขียายเป็นภายใน 4 เดอืนนับแตว่ันสิน้ปีบญัช ี 
 
ทัง้นี้ มใิหน้ าความในวรรคหนึง่ มาใชบ้งัคับกบักรณีกองทนุเลกิตามทีก่ าหนดไวใ้นสว่นรายละเอยีดโครงการจัดการ
กองทนุรวมขอ้ 20 ภายใตห้ัวขอ้ขอ้ก าหนดอืน่ๆ โดยเหตกุารณด์ังกลา่วไดเ้กดิขึน้ กอ่นหรอืในวนัทีค่รบก าหนด
จัดท า หรอืจัดสง่รายงานดังกลา่ว  
 
ฌ) จัดท ารายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ เพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุของรอบ



ระยะเวลาหกเดอืนนัน้ และสง่รายงานดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุและ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแตว่ันสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดังกลา่ว ทัง้นี้ รายงานดังกลา่ว
ตอ้งแสดงขอ้มลูอยา่งนอ้ยตามทีป่ระกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเลอืกจัดท าและสง่รายงานตามวรรคหนึง่ตามรอบปีบญัช ีใหบ้รษัิทจัดการไดรั้บยกเวน้ ไม่
ตอ้งจัดท าและสง่รายงานดังกลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลังส าหรับรอบปีบญัชนัีน้  
 
ญ) การจัดใหม้รีายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุตามขอ้ ซ) และ ฌ) โดยเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยแจง้ความประสงคใ์หจั้ดสง่รายงานดังกลา่ว บรษัิทจัดการจัดสง่รายงานดังกลา่วใน
รปูแบบเอกสารสิง่พมิพห์รอืสือ่บนัทกึขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์
 
ฎ) จัดท าหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุใหมใ่หเ้ป็นปีปัจจบุนัทกุรอบปีบญัช ีและจัดสง่ใหแ้กส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันับตัง้แตว่นัถัดจากวันสิน้ปีบญัชนัีน้  
 
ฏ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุเปิดตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
เสยีคา่ธรรมเนยีมตามอตัราทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ในกรณีทีห่ลักฐานดังกลา่วสญูหายหรอืถกู
ท าลาย  
 
ฐ) จัดท ารายงานการซือ้ขายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่การลงทนุของกองทนุเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ด้แูล
ผลประโยชนภ์ายในทกุสิน้วนัท าการนัน้  
 
ฑ) จัดท ารายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในทกุสิน้วันท าการ
นัน้  
 
ฒ) จัดท ารายงานโดยระบชุือ่ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยแ์ละ/หรอืทรัพยส์นิอืน่ทีม่ี
มลูคา่เกนิอตัราสว่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึง่มไิดเ้กดิจากการลงทนุหรอืไดห้ลักทรัพยม์า
เพิม่เตมิตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด พรอ้มทัง้วนัทีห่ลักทรัพยม์มีลูคา่เกนิ
อตัราสว่นทีก่ าหนดพรอ้มสาเหต ุและสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบภายใน 3 วันท าการนับแตว่ันถัดจากวันที่
หลักทรัพยแ์ละ/หรอืทรัพยส์นิอืน่นัน้มมีลูคา่เกนิอตัราทีก่ าหนด เวน้แตส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนดเป็นอยา่งอืน่  
 
ณ) ด าเนนิการเลกิกองทนุตามทีก่ าหนดไวใ้นสว่นรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวม ขอ้ 20 ภายใตห้ัวขอ้
ขอ้ก าหนดอืน่ ๆ 
 
ด) จัดสง่ขอ้มลูจ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืด าเนนิการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุจัดสง่ขอ้มลูจ านวนผูถ้อืหน่วย
ลงทนุใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบตามเวลาทีต่กลงกนั  
 
 
ต) เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารแหง่หนี้ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเป็น
รายเดอืนทางเว็บไซต ์(web site) ของบรษัิทภายใน 15 วนันับแตว่ันสดุทา้ยของแตล่ะเดอืน พรอ้มทัง้จัดพมิพ์
ขอ้มลูจากเว็บไซตใ์หส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันับแตว่ันทีม่กีารเปิดเผยดังกลา่ว  
 
ถ) จัดสง่ขอ้มลูการลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ให ้
ผูด้แูลผลประโยชนภ์ายใน 5 วันท าการนับแตว่นัทีม่กีารลงทนุหรอืไดม้าซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้  
 
ท) สทิธอิืน่ใดตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
 
ธ) ปฏบิตักิารอืน่ ๆ เพือ่ใหบ้รรลซุ ึง่วัตถปุระสงคข์องกองทนุ และรักษาไวซ้ ึง่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ภายใตข้อบเขต หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัตหิลักทรัพย์



และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจบุนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีป่ฏบิตัติามขอ้ผกูพัน โครงการจัดการกองทนุรวม กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่
ขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมขดัหรอืแยง้กบัหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอื
ค าสัง่ดังกลา่ว หากบรษัิทจัดการกองทนุไดด้ าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่
บรษัิทจัดการกองทนุไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมแลว้  
 
เงอืนไขการเปลีย่นบรษัิทจัดการ :  

 
ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษัิทจัดการกองทนุรวม ไมว่า่โดยค าสัง่ของส านักงาน หรอืโดยเหตอุืน่ใดตาม
พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งด าเนนิการตามทีจ่ าเป็น
เพือ่ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหมเ่ขา้ท าหนา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่รวมถงึการสง่มอบเอกสารหลักฐานตา่ง ๆ ใหแ้ก่
บรษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหม ่ 
 
2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชือ่ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่1 ซอยกสกิรไทย ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ  
กรงุเทพฯ 10140 โทรศัพท ์0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7  
Website : www.kasikornbank.com  
E-mail : MKT_SS@kasikornbank  

 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

(1) ไดรั้บคา่ตอบแทนจากการท าหนา้ทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชนต์ามอตัราทีก่ าหนดไวต้ามรายละเอยีดโครงการ
จัดการกองทนุขอ้ 15 ภายใตห้ัวขอ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อื
หน่วยลงทนุ 
 
(2) บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา ทัง้นี ้โดยไดรั้บ
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน์  
 
(1) ดแูล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทนุ รับเงนิตา่ง ๆ ทีก่องทนุจะพงึไดรั้บ จากการจัดตัง้และ
ด าเนนิงานของกองทนุ เชน่ เงนิจองซือ้หน่วยลงทนุ เงนิปันผล และดอกเบีย้จากหลักทรัพยเ์งนิไดจ้ากการ
จ าหน่าย และเงนิอืน่ใดของกองทนุ และน าเขา้ไวใ้นบญัชเีงนิฝากและ/หรอืบญัชทีรัพยส์นิของกองทนุ  
 
(2) จัดใหม้กีารรับมอบ เปลีย่นแปลง จ าหน่าย สง่มอบ และโอนหลักทรัพยต์า่งๆ ซึง่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ
ตลอดจนรับช าระหรอืช าระราคาคา่หลักทรัพยดั์งกลา่ว ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ ของบรษัิทจัดการ  
 
(3) จา่ยเงนิ หรอืโอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากของกองทนุ เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆของกองทนุตามค าสัง่ของบรษัิท
จัดการ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบลว่งหนา้ตามสมควร  
 
(4) แจง้และรายงานใหบ้รษัิทจัดการทราบถงึรายละเอยีดของสทิธใินการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ การรับเงนิปันผล และ
ดอกเบีย้ การจองหลักทรัพยเ์พิม่ทนุ การเปลีย่นแปลงมลูคา่หลักทรัพย ์และการเปลีย่นแปลงอืน่ใดทีม่ผีลตอ่การ
ถอืครองหลักทรัพยข์องกองทนุ โดยทนัททีีผู่ด้แูลผลประโยชนไ์ดรั้บขา่วเป็นลายลักษณ์อกัษรจากตลาด



หลักทรัพย ์หรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพย ์ 
 
(5) แจง้และรายงานใหบ้รษัิทจัดการทราบเป็นหนังสอืถงึสถานะของหลักทรัพยท์ีจ่ะตอ้งปิดโอน หรอืก าลังอยูใ่น
ระหวา่งท าการปิดโอนในชือ่ของกองทนุ เพือ่ประโยชนใ์นการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ รับเงนิปันผล ดอกเบีย้ และอืน่ๆ  
 
(6) จัดท ารายงาน และบญัช ีดังตอ่ไปนี้ และสง่ใหแ้กบ่รษัิทจัดการ  
 
6.1 รายงานเป็นลายลักษณ์อกัษรถงึผลในการด าเนนิการตามค าสัง่ของบรษัิทจัดการเกีย่วกบัการรับและจ าหน่าย
หลักทรัพย ์การรับเงนิปันผล ดอกเบีย้ และอืน่ๆ  
 
6.2 จัดท าบญัช ีและรับรองความถกูตอ้งของทรัพยส์นิของกองทนุทีรั่บฝากไว ้ 
 
6.3 จัดท าบญัชแีสดงการรับจา่ยทรัพยส์นิของกองทนุ  
 
6.4 จัดท ารายงานเกีย่วกบัเงนิสด และรายละเอยีดการค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิและมลูคา่
หน่วยลงทนุของกองทนุ  
 
(7) รับรองความถกูตอ้งในการค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คนื และ
ราคาขายหน่วยลงทนุของกองทนุ และการค านวณหน่วยลงทนุทีเ่พิม่ขึน้จากการออกหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ และจ านวนหน่วยลงทนุทีล่ดลงจากการขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทีบ่รษัิทจัดการได ้
ค านวณไว ้และสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนรั์บรอง เมือ่เห็นวา่ถกูตอ้งแลว้  
 
(8) ใหค้วามเห็นชอบแกบ่รษัิทจัดการในการก าหนดวธิคี านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ ตามราคาทีเ่ป็นธรรมใน
กรณีทีว่ธิกีารค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิตามปกตทิ าใหม้ลูคา่ทรัพยส์นิไมเ่หมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะค านวณ
มลูคา่หรอืกรณีทีเ่ป็นทรัพยส์นิอืน่นอกจากทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(9) ใหค้วามเห็นชอบแกบ่รษัิทจัดการในการทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจ านวนทัง้หมดในวัน
ท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดม้คี าสัง่ขายคนืไว ้ซึง่จ านวนขายคนืดังกลา่วคดิเป็นจ านวนทีเ่กนิ
กวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดในวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุวนัใดๆ  
 
(10) ใหค้วามเห็นเกีย่วกบัการจัดการกองทนุของบรษัิทจัดการเพือ่ประกอบกบัขอ้มลูอืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการเป็นผู ้
จัดหาในการจัดท ารายงานทกุรอบปีบญัช ีและสง่ใหบ้รษัิทจัดการภายใน 30 วันนับแตว่ันสิน้ปีบญัชนัีน้ และทกุ
รอบระยะเวลา 6 เดอืนของปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ และสง่ใหบ้รษัิทจัดการภายใน 30 วันนับแตว่ันสิน้รอบนัน้  
 
(11) ดแูลใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการกองทนุ ตามทีพ่ระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีอ่อก
ตามพระราชบญัญัตดิังกลา่วและทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิตอ่ไปทีก่ าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการโดยเครง่ครัด 
หากบรษัิทจัดการมไิดป้ฏบิตัติามใหแ้จง้บรษัิทจัดการโดยทันท ีในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกระท าการหรอืงดเวน้
กระท าการจนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุ หรอืไมป่ฏบิตัหินา้ทีต่ามมาตรา 125 ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะท า
รายงานเกีย่วกบัเรือ่งดังกลา่วโดยละเอยีด และสง่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันับ แตว่ันที่
ผูด้แูลผลประโยชนร์ูถ้งึเหตกุารณด์ังกลา่ว  
 
(12) ด าเนนิการฟ้องรอ้งบงัคับคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัติามหนา้ทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกคา่สนิไหมทดแทน
ความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ ทัง้นี ้เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรอืเมือ่ไดรั้บค าสัง่จาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใชจ้า่ยในการฟ้องรอ้งบงัคับคด ีเพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุในกองทนุ
ใหเ้รยีกรอ้งจากทรัพยส์นิของกองทนุ  
 
(13) ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะปฏบิตัติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีพ่ระราชบญัญัตหิลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไวโ้ดยเครง่ครัด  
 
(14) ในกรณีทีม่กีารเลกิโครงการ เมือ่เลกิโครงการแลว้ หนา้ทีผู่ด้แูลผลประโยชนจ์ะสิน้สดุเมือ่ผูช้ าระบญัชไีดจ้ด



ทะเบยีนเลกิกองทนุกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในชว่งระยะเวลาทีก่ารช าระบญัชยีังไมส่ ิน้สดุ ผูด้แูล
ผลประโยชนจ์ะปฏบิตัหินา้ทีต่า่งๆ ดังนี้  
 
14.1 รับฝากทรัพยส์นิของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบยีนเลกิกองทนุ  
 
14.2 ดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้ าระบญัชปีฏบิตัติามพระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535ใน
กรณีทีผู่ช้ าระบญัชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท าการตามมาตราดังกลา่ว ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะรายงานใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยไมช่กัชา้  
 
(15) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนม์ไิดเ้ป็นสมาชกิศนูยรั์บฝากหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศทีบ่รษัิทจัดการประสงคจ์ะ
ลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยนั์น้ ใหผู้ด้แูลผลประโยชนแ์ตง่ตัง้ผูรั้บฝากทรัพยส์นิอืน่ซ ึง่มคีณุสมบตัติาม
หลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็นตัวแทนในการท าหนา้ทีรั่บฝากหลักทรัพยเ์พือ่
เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ โดยผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งแจง้การแตง่ตัง้ตัวแทนดังกลา่วใหบ้รษัิทจัดการทราบกอ่นที่
จะน าทรัพยส์นิของกองทนุไปเก็บรักษาไวท้ีตั่วแทนนัน้ดว้ย  
 
(16) ดแูลการด ารงจ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุใหเ้ป็นไปตามโครงการและตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ในกรณีทีจ่ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุไมเ่ป็นไปตาม ทีก่ าหนดในโครงการหรอืประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบรษัิทจัดการมไิดด้ าเนนิการตามประกาศและโครงการดังกลา่ว ผูด้แูล
ผลประโยชนจ์ะท ารายงานสง่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
(17) รับรองกรณีการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการทีม่ลีักษณะเป็นการใหป้ระโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ของกองทนุ 
หรอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก าหนด ทัง้นี ้บรษัิทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการดังกลา่วจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ได ้โดยการยืน่ค าขอเป็นหนังสอืพรอ้มทัง้รายละเอยีดของโครงการทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิแลว้และ
ค ารับรองดังกลา่วของผูด้แูลผลประโยชน์  
 
เมือ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรั้บค าขอและเอกสารหลักฐานทีค่รบถว้นถกูตอ้งตามวรรคหนึง่ใหถ้อืวา่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหค้วามเห็นชอบใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการได ้ 
 
(18) รับรองผลการนับมตใินการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ในกรณีมต ิของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุดังกลา่วไมเ่กนิรอ้ยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ โดยบรษัิทจัดการ
มหีนา้ทีส่ง่เอกสารหลักฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนับมตใิหแ้กผู่ด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(19) ด าเนนิการอืน่ๆตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี้ตอ้งไมข่ดัตอ่กฎหมายวา่ดว้ย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 

 
ผูด้แูลผลประโยชนม์อี านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์อง
กองทนุรวมและตามพระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหนา้ทีด่แูลรักษา
ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ และเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ผูด้แูลผลประโยชนร์ายเดมิมหีนา้ที่
ด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ายใหมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่การด าเนนิการ
ดังกลา่วรวมถงึการลงลายมอืชือ่ในหนังสอืเพือ่รับรองความถกูตอ้งและครบถว้นของสิง่ทีส่ง่มอบใหผู้ด้แูล
ผลประโยชนร์ายใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์
 
ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนก์ระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไมป่ฏบิตัหินา้ที ่ในการดแูลรักษาประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แหง่พระราชบญัญัติ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคับคดกีบัผูด้แูลผลประโยชนเ์พือ่ประโยชนข์องผู ้
ถอืหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้
 
ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไมก่ระท าการอนัเป็นการขัดกบัผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมว่า่
การกระท านัน้จะเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรอืประโยชนข์องผูอ้ืน่ เวน้แตเ่ป็นการเรยีก



คา่ตอบแทนในการท าหนา้ทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน ์หรอืเป็นการด าเนนิการในลักษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผย
ขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบกอ่นอยา่งเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดังกลา่วมไิดแ้สดง
การคัดคา้น 
 
ในกรณีทีก่ารด าเนนิการใดตอ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไมด่ าเนนิการขอมต ิ
ใหผู้ด้แูลผลประโยชนม์อี านาจด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้ 
 
เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน ์:  

บรษัิทจัดการจะเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชนเ์มือ่เกดิกรณีใดกรณีหนึง่ หรอืทัง้หมดดังตอ่ไปนี้ ทัง้นี้โดยไดรั้บ
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น  
 
(1) เมือ่บรษัิทจัดการหรอืผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ายใดฝ่ายหนึง่ มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชนโ์ดยบอกกลา่วใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน  
 
(2) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ายใดฝ่ายหนึง่ไมป่ฏบิตัหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีไ่ดต้กลง
ไว ้ผูด้แูลผลประโยชนห์รอืบรษัิทจัดการอาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้โดยบอกกลา่วใหอ้กี
ฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน  
 
(3) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในโครงการจัดการกองทนุ หรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายวา่ดว้ย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืกฎหมายอืน่ใดอนัจะมผีลเป็นการเพิม่ภาระหนา้ทีแ่กผู่ด้แูลผลประโยชนม์ากเกนิกวา่ภาระหนา้ทีท่ีค่าดหมาย
ไดต้ามสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์และผูด้แูลผลประโยชนไ์มป่ระสงคจ์ะรับหนา้ทีด่ังกลา่ว ผูด้แูล
ผลประโยชน ์มสีทิธบิอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดโ้ดยบอกกลา่วใหบ้รษัิทจัดการทราบลว่งหนา้
เป็นลายลักษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน  
 
(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกวา่กึง่หนึง่ ของ
จ านวนหน่วยทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ เรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์  
 
(5) ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนน์ าขอ้มลูตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการกองทนุหรอืขอ้มลูอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง กบั
กองทนุไปเปิดเผย หรอืใชใ้นทางทีก่อ่หรอือาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่กองทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิประโยชน ์แก่
ผูด้แูลผลประโยชนเ์อง บรษัิทจัดการสามารถบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลประโยชนไ์ด ้ทัง้นี ้การบอกเลกิสญัญา
จะตอ้งบอกกลา่วลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อกัษรไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน  
 
(6) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนข์าดคณุสมบตัขิอ้หนึง่ขอ้ใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ่ง
คณุสมบตัขิองผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะตอ้งจัดการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 15 วนั นับ
แตว่ันทีบ่รษัิทจัดการรับรูห้รอืรับทราบเหตกุารณ์ดังกลา่ว หรอืปรากฏจากการตรวจสอบของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนม์ไิดท้ าการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาทีก่ าหนดดังกลา่ว 
และบรษัิทจัดการจะแจง้การแกไ้ขดังกลา่วใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน ท าการนับแต่
วันทีไ่ดแ้กไ้ขเสร็จสิน้หากผูด้แูลผลประโยชนม์ไิดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในเวลาทีก่ าหนด บรษัิทจัดการจะ
ด าเนนิการขออนุญาตเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชนต์อ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับ แตว่นัที่
ครบก าหนดเวลาใหแ้กไ้ข เมือ่ไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บรษัิทจัดการ จะแตง่ตัง้
ผูด้แูลผลประโยชนอ์ืน่แทนผูด้แูลผลประโยชนเ์ดมิโดยพลนั  
 
ถา้การเป็นผูด้แูลผลประโยชนส์ิน้สดุลง ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะตอ้งจัดการโอนทรัพยส์นิและเอกสารหลักฐาน
ทัง้หมดของกองทนุนัน้ใหแ้กผู่ด้แูลผลประโยชนร์ายใหม ่หรอืตามค าสัง่ของบรษัิทจัดการหรอืส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดถงึการด าเนนิการอืน่ใดทีจ่ าเป็นเพือ่ใหก้ารโอนทรัพยส์นิและเอกสารทัง้หลายเป็นไป
โดยเรยีบรอ้ยและภายในเวลาอนัสมควรทีส่ามารถท างานไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง  

 



ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท าการอนัเป็นการขัดแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ม่
เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นัียส าคัญและไมส่ามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวม
มอี านาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 
 
สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิกองทนุรวม :  

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่1 ซอยกสกิรไทย ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ  
กรงุเทพฯ 10140 โทรศัพท ์0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7  
   
และ/หรอื บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรอื หน่วยงานอืน่ทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรอื ศนูยรั์บฝากหลักทรัพยต์า่งประเทศอืน่ เชน่ Euroclear, Clearstream Banking เป็นตน้ 
และ/หรอื ผูรั้บฝากหลักทรัพยต์า่งประเทศอืน่ รวมถงึระบบอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีบ่รษัิทจัดการและ/หรอืผูด้แูล
ผลประโยชนแ์ตง่ตัง้ขึน้เพือ่เก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศ  
 
ทัง้นี้ หากผูด้แูลผลประโยชน ์และ/หรอื สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิกองทนุรวม มกีารเปลีย่นแปลง ทีอ่ยู ่
หมายเลขโทรศัพท ์หมายเลขโทรสาร บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงขอ้มลูดังกลา่วในโครงการ 
โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ และบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดย
ประกาศใน www.tmbameastspring.com หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และบรษัิทจัดการ จะแจง้
ใหส้ านักงาน ก.ล.ต. ทราบ  
 
3. ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ : นาย เทอดทอง เทพมังกร  
ทีอ่ยู ่: บรษัิท พวี ีออดทิ จ ากดั  
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานชิ บ ีถนนพระราม 9  
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทรศัพท ์0-2645-0080  
 

ชือ่ : นางสาว ชมภนุูช แซแ่ต ้ 
ทีอ่ยู ่: บรษัิท พวี ีออดทิ จ ากดั  
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานชิ บ ีถนนพระราม 9  
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทรศัพท ์0-2645-0080  
 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
4. นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ :  

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุทหารไทย จ ากดั  
ทีอ่ยู ่:  

ชัน้ 9 อาคาร มติรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม ่เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 
10330  
โทรศัพท ์: 0-2838-1800 โทรสาร : 0-2838-1703  
 
หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลกัทรัพยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการ
จะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  



 
5. ผูจ้ดัจ าหนา่ย :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
6. ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื :  

ชือ่ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขท ี3000 ถนนพหลโยธนิ เขตจตจัุกร กรงุเทพฯ 10900  
โทรศัพท ์022991111 และสาขาของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ทัว่ประเทศ  
 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ ที ่บลจ.ทหารไทย แตง่ตัง้ โดยจะแจง้ใหท้ราบทาง Website ของ
บรษัิทจัดการ ที ่www.tmbameastspring.com  
 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
7. ผูด้แูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
8. ผูล้งทนุรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูด้แูลสภาพ
คลอ่ง) :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
9. ทีป่รกึษา :  
 
9.1. ทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  
 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  
หมายเหต ุ(ทีป่รกึษาการลงทนุ) :  



 
9.2.ทีป่รกึษากองทนุ :  

 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
หมายเหต ุ(ทีป่รกึษากองทนุ) :  

 
10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) :  
 
ไมม่ ี
 
11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
หมายเหต ุ(ผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ) :  

 
12. คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
13. สทิธหินา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  
 
13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการมขีอ้ผกูพันทีจ่ะตอ้งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุน าหน่วยลงทนุ
มาขายแกบ่รษัิทจัดการหรอืผา่นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถน าหน่วยลงทนุมาขาย
คนืไดท้กุวันท าการซือ้ขายตามราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ซึง่ค านวณตามรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวม
ขอ้ 16 ภายใตห้วัขอ้วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธมิลูคา่หน่วย
ลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลักเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง และไดรั้บ
การรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์ยกเวน้กรณีทีบ่รษัิทจัดการก าหนดวนัท าการซือ้ขายใหมใ่นกรณีทีบ่รษัิทจัดการ
ไมส่ามารถรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดต้ามวธิกีารและเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวม
ขอ้ 10 การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
13.2. สทิธใินการรับเงนิปันผล :  

ไมม่ ี 
 
13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ :  

หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี ไมส่ามารถโอนเปลีย่นมอืได ้ตามทีก่ฎหมายก าหนด 



 
13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ :  

ไมม่ ี

 
13.5. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการลงทนุหรอืแกไ้ขวธิจัีดการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธลิงมตเิพือ่ท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืแกไ้ขวธิจัีดการ ซึง่เป็นไปตามหวัขอ้ "การขอ
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ" ในสว่น
รายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวม และในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทนุถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หนึง่ในสามของ
จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการหรอืบรษัิทหลักทรัพยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่
เปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) ตอ้งไมนั่บคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุนัน้ในสว่นทีเ่กนิ
กวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ เป็นไปภายใตห้วัขอ้ "การขอมตขิองผูถ้อื
หน่วยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ" ในสว่นรายละเอยีดโครงการ
จัดการกองทนุรวม 

 
13.6. สทิธใินการไดรั้บเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิคนืหรอืสบัเปลีย่นไปกองทนุอืน่ภายใตก้ารจัดการ ของบรษัิทจัดการเมือ่เลกิ
กองทนุ ตามทีร่ะบไุวใ้นสว่นขอ้ผกูพันตามขอ้ 22 ภายใตห้ัวขอ้การเลกิกองทนุรวม โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้ผีู ้
ช าระบญัชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้ าระบญัช ีโดยจะไดด้ าเนนิการใหม้กีารจ าหน่าย
ทรัพยส์นิของกองทนุ ช าระภาระหนี้สนิและแจกจา่ยเงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นสว่นขอ้ผกูพัน
ตามขอ้ 23 ภายใตห้ัวขอ้ การช าระบญัชกีองทนุเมือ่เลกิกองทนุ  
 
13.7. สทิธปิระโยชนอ์ืน่ ๆ :  

สทิธใินการซือ้หน่วยลงทนุเพิม่  
 
ไมม่ ี 
 
สทิธใินการจ าน าหน่วยลงทนุ  
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี ไมส่ามารถจ าน าได ้ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 
 
สทิธปิระโยชนอ์ืน่ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขอใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชนห์รอืผูส้อบบญัช ีได ้ทัง้นี้เป็นไป
ตามรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวมขอ้ 19 ภายใตห้ัวขอ้การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ข
โครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ  
 
13.8. อืน่ ๆ :  

 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามรับผดิจ ากดัเพยีงไมเ่กนิคา่หน่วยลงทนุทีย่ังสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมค่รบ 
 
การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี้ ไมว่า่ในทอด
ใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วยอมรับทีจ่ะผกูพันตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพันซึง่ลงนามโดยผูด้แูล
ผลประโยชนท์ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ 
 



ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมจา่ยผลประโยชนต์อบแทนและคนืเงนิทนุไดไ้มเ่กนิไปกวา่
สว่นของทนุของกองทนุรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ สทิธใินการไดรั้บประโยชน์
ตอบแทนหรอืการคนืเงนิทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทนุชนดินัน้ ๆ 
ดว้ย  
 
14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ :  
 
14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :  

- สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 
- อืน่ๆ 
 
14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

14.2.1. สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

เมือ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บค าขอเปิดบญัชกีองทนุ หรอืค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
หรอืค าขอใชบ้รกิารอืน่ๆทีก่รอกรายละเอยีดครบถว้นชดัเจน พรอ้มหลักฐานประกอบตา่งๆ ซึง่มรีายละเอยีดเป็นไป
ตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม (Q&A) ภายใตห้ัวขอ้ “ลงทนุกบั บลจ.ทหารไทย” และผู ้
สัง่ซือ้ไดช้ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแลว้ บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน การขายหรอืรับซือ้คนืในนามของ
บรษัิทจัดการจะออกสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้ก ่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัเดยีวกนั โดยผูถ้อื
หน่วยลงทนุทีป่รากฏชือ่ในสมดุบญัชแีสดงสทิธ ิในหน่วยลงทนุจะตอ้งลงลายมอืชือ่ในสมดุบญัชแีสดงสทิธใิน
หน่วยลงทนุ  
 
นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะจดแจง้ชือ่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุในสมดุทะเบยีน ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ตอ่เมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุถกูตอ้งครบถว้น และผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ไดรั้บการ
จัดสรรหน่วยลงทนุจากบรษัิทจัดการเรยีบรอ้ยแลว้ และใหถ้อืวา่สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุทีบ่รษัิท
จัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืออกใหใ้นนามบรษัิทจัดการแกผู่ส้ัง่ซือ้เป็นเอกสารแสดงสทิธกิารถอื
ครองหน่วยลงทนุของกองทนุ และใหใ้ชเ้ป็นหลักฐานในการซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งน าสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืบนัทกึรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุใหเ้ป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถน าสมดุ
บญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาบนัทกึรายการใหเ้ป็นปัจจบุนัไดตั้ง้แตว่ันท าการถัดจากวันท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไมน่ าสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาบนัทกึรายการใหเ้ป็นปัจจบุนั ให ้
ถอืเอาขอ้มลูทีบ่นัทกึไวใ้นระบบนายทะเบยีนหน่วยลงทนุเป็นขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง  
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 2 คน ถอืหน่วยลงทนุรว่มกนั บรษัิทจัดการจะจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุเหลา่นัน้เป็นผู ้
ถอืหน่วยรว่มกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุและในสมดุบญัชแีสดงสทิธ ิในหน่วยลงทนุ และจะถอืเอาบคุคลทีม่ี
ชือ่แรกในค าขอเปิดบญัชกีองทนุเปิดเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะ ผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืผูรั้บเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนื
หน่วยลงทนุ  

14.2.2 เอกสารแสดงสทิธทิางภาษี  
บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธทิางภาษี ตามเงือ่นไขดังตอ่ไปนี้
แกผู่ล้งทนุ เพือ่ประโยชนใ์นการขอสทิธปิระโยชนท์างภาษี  
(1) หนังสอืรับรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี  
บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออกและสง่มอบหนังสอืรับรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพือ่
การเลีย้งชพีตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยใ์หแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ภายในสิน้เดอืน
กมุภาพันธข์องปีถัดจากปีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุท าธรุกรรม การซือ้ หรอื ขาย หรอื สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ เพือ่ใหผู้ ้
ซือ้หน่วยลงทนุน าหนังสอืรับรองนี้แนบเป็นหลักฐานในการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงนิไดต้ามทีก่ฎหมายก าหนด  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีหนึง่ ไมว่า่จะเป็นกองทนุภายใต ้



การจัดการของบรษัิทจัดการเอง หรอืบรษัิทจัดการอืน่ (กองทนุตน้ทาง) มายังกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีอกี
กองทนุหนึง่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออกหนังสอืรับรองการซือ้หน่วย
ลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเฉพาะสว่นทีซ่ ือ้ใหมจ่ากบรษัิทจัดการในปีภาษีนัน้ๆ เทา่นัน้ เพือ่แนบเป็นหลักฐานใน
การยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงนิไดต้ามทีก่ฎหมายก าหนด  
(2) หนังสอืรับรองการโอนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีหนึง่ ภายใตก้ารบรหิารของ
บรษัิทจัดการ ไปยังกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีอกีกองทนุหนึง่ ไมว่า่จะเป็นกองทนุซึง่อยูภ่ายใตก้ารจัดการของ
บรษัิทจัดการหรอืไมก็่ตาม นายทะเบยีนจะออกและจัดสง่หนังสอืรับรองการโอนหน่วยลงทนุ ตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุภายในสิน้เดอืนกมุภาพันธข์องปีถัดไป เพือ่แนบเป็น
หลักฐานในการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงนิไดต้ามทีก่ฎหมายก าหนด  
(3) หนังสอืรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่า่ย จากผลประโยชนท์ีไ่ดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทนุ  
บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออกหนังสอืรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่า่ย จากผลประโยชนท์ีไ่ดรั้บ
จากการขายคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทางไปรษณีย ์ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุขายคนืหน่วย
ลงทนุ โดยมใิชด่ว้ยเหตสุงูอาย ุทพุพลภาพ หรอืตาย ตามประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เพือ่แนบเป็นหลักฐาน
ประกอบการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงนิไดข้องผูถ้อืหน่วยลงทนุในปีภาษีนัน้  

 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทนุสามารถใชอ้า้งองิตอ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมและบคุคลอืน่ได ้
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งจัดท าใบหน่วยลงทนุมอบ
ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
15. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

ไมม่ ี 
 
16. วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนีห้รอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุจะไม่
สามารถช าระหนี้ได ้บรษัิทจัดการจะรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทัง้ทีเ่ป็นหลักประกนั และ มใิชห่ลักประกนัเพือ่
กองทนุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร ในการจัดการกองทนุในกรณีทีผู่อ้อกตรา
สารแหง่หนีห้รอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี ้ดังนี้  
 
16.1 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุเป็นศนูย ์ 
 
16.1.1 เมือ่มกีารบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูย ์ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทีม่ชีือ่ อยูใ่น
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วันทีบ่รษัิทจัดการไดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูยเ์ป็นผูม้ี
สทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี ้ 
 
16.1.2 เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับช าระหนี้ บรษัิทจัดการจะไมน่ าทรัพยส์นิดังกลา่วและเงนิไดส้ทุธจิาก
ทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ มารวมค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ และจะจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ด ้
จากการรับช าระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ เวน้
แตก่รณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนีต้กลงรับช าระหนี้ดว้ย
ทรัพยส์นิดังกลา่วแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุก าหนดโดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการยังไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี ้บรษัิทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชนจ์ากทรัพยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจา่ยจากเงนิ
ส ารอง รายไดห้รอืผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการบรหิารทรัพยส์นินัน้  
 



16.1.3 เมือ่มเีงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ในแตล่ะครัง้ บรษัิทจัดการจะเฉลีย่
เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้คนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธนัิน้ภายใน 45 
วันนับตัง้แตว่นัถัดจากวนัทีม่เีงนิไดส้ทุธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการเฉลีย่เงนิคนื ไปยังส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แตว่นัถัดจากวนัทีบ่รษัิทจัดการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แตส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผันระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอยา่งอืน่  
 
16.1.4 เมือ่มกีารบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูยแ์ลว้ ตอ่มาปรากฏวา่กองทนุไดรั้บช าระ
หนี้ตามตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งดังกลา่วเป็นเงนิ บรษัิทจัดการจะปฏบิตัติามความ ในขอ้ 16.1.3 โดย
อนุโลม  
 
16.2 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไมไ่ดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุเป็นศนูย ์ 
 
16.2.1 กอ่นการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกนัในแตล่ะครัง้ บรษัิทจัดการจะตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยมตพิเิศษ  
 
ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการจะระบรุายละเอยีดเกีย่วกบัทรัพยส์นิที่
กองทนุจะไดจ้ากการรับช าระหนี้ มลูคา่ของทรัพยส์นิ ประมาณการคา่ใชจ้า่ย พรอ้มเหตผุลและความจ าเป็นในการ
รับช าระหนี ้ 
 
16.2.2 เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับช าระหนี้ บรษัิทจัดการจะน าทรัพยส์นิดังกลา่วมารวมค านวณมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุโดยจะก าหนดราคาทรัพยส์นินัน้เพือ่ใชใ้นการค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ
ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนนิการกบัทรัพยส์นิดังกลา่วดังนี้  
 
(1) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุสามารถลงทนุในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการอาจมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังกลา่ว
ตอ่ไปเพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุก็ได ้ 
 
(2) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุไมส่ามารถลงทนุในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการจะจ าหน่ายทรัพยส์นิ
ดังกลา่วในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ และในระหวา่งที่
บรษัิทจัดการยังไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิดังกลา่ว บรษัิทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพยส์นิดังกลา่ว  
16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนีห้รอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้บรษัิท
จัดการจะด าเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วันที ่มพีฤตกิารณ์วา่ผู ้
ออกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้เป็นผูม้สีทิธ ิในเงนิไดส้ทุธจิาก
ทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ก็ได ้ทัง้นี ้ในการด าเนนิการดังกลา่ว บรษัิทจัดการไมต่อ้งน าตราสารแหง่หนี้
หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  
 
ในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจา่ยจากทรัพยส์นิของกองทนุ  
 
เงือ่นไขเพิม่เตมิ :  
 
ในการเฉลีย่เงนิคนืแตล่ะครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษัิทจัดการมเีหตผุลแสดงใหเ้ห็นวา่ เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิ
ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ไมคุ่ม้กบัภาระคา่ใชจ้า่ยในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการอาจน า
เงนิไดส้ทุธดิังกลา่วไปรวมจา่ยในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ จะคุม้กบัภาระคา่ใชจ้า่ยก็
ได ้ทัง้นี้ หากไดม้กีารจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้จนครบถว้นแลว้ และปรากฏวา่เงนิไดส้ทุธนัิน้ไม่
คุม้กบัภาระคา่ใชจ้า่ยในการเฉลีย่เงนิคนื บรษัิทจัดการอาจน าเงนิไดส้ทุธดัิงกลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุก็ได ้ 

กรณีบรษัิทจัดการไมส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ และจะช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็น
หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทน บรษัิทจัดการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนนิการตอ่ไป โดยบรษัิทจัดการตอ้งไดรั้บ
มตพิเิศษใหช้ าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
 



การช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะช าระใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุที่
ปรากฏชือ่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีก่ าหนด เทา่นัน้  
 
17. การจดัท าทะเบยีนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ :  

 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีจั่ดใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุตามหลักเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แหง่
พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 
ใหส้นันษิฐานไวก้อ่นวา่ทะเบยีนหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการ
จ ากดัสทิธใิด ๆ แกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏรายชือ่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากไดก้ระท าตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพันหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่
แลว้ 
 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ 
ในกรณีดังนี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทนุจะ
ท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมเ่ป็นผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายใหญ ่หรอืผูม้เีงนิลงทนุสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการ
จัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ และ
การโอนหน่วยลงทนุจะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมเ่ป็นผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ ตามทีก่ าหนด ใน
โครงการจัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทนุ ดังนี้ 
1. หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็น
กองทนุรวมหุน้ระยะยาวทีจั่ดตัง้ขึน้กอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี  
3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุของ
กองทนุ  
 
18. ขอ้จ ากดัการถอืหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง (ถา้ม)ี :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธลิงมตเิพือ่ท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการโดยบรษัิทจัดการจะท า
การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการลงทนุ และขอ้ผกูพันฉบบันี้ไดต้อ่เมือ่ไดรั้บเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ ซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวมขอ้ 19 ภายใตห้ัวขอ้การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ  
ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการจะไมนั่บคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่ 1 ใน 3 นัน้ เวน้แตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมทีม่กีาร
แบง่ชนดิหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนดิใด ๆ มผีูถ้อืหน่วยลงทนุเพยีงรายเดยีว บรษัิทจัดการจะนับคะแนนเสยีง
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไดเ้ต็มตามจ านวนทีถ่อือยู ่และบรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืบรษัิทหลักทรัพยท์ีเ่ป็น
เจา้ของบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (omnibus account) ตอ้งไมนั่บคะแนนเสยีงของบคุคล หรอื 
กลุม่บคุคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
 
 
19. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

1. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการและ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ จะด าเนนิการตามมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษหรอื
จะด าเนนิการตามความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก าหนดได ้ 
2. การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการและ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ บรษัิทจัดการอาจ
ด าเนนิการดว้ยการประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืการสง่หนังสอืขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืขอมตทิางสือ่
อเิล็คทรอนกิสก็์ได ้โดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ หากปรากฏวา่มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมจี านวนไม่



เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมสง่เอกสารหลักฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการ
นับมตไิปยังผูด้แูลผลประโยชน ์เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนรั์บรองผลการนับมตนัิน้  
ทัง้นี้ การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการในเรือ่งทีก่ระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งไดรั้บ
มตพิเิศษ ซึง่ใหร้วมถงึ  
(ก) การเปลีย่นแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทนุของกองทนุรวมทีท่ าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของ
กองทนุรวมเปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคัญ  
(ข) การช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่  
(ค) การควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมทีม่นีโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดับความเสีย่งของการ
ลงทนุ (risk spectrum) แตกตา่งกนั  
(ง) การรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ  
(จ) การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้เกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเดมิ
ตามทีร่ะบไุวล้า่สดุในโครงการ  
3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุได ้โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วย
ลงทนุแลว้ หรอืขอ้ก าหนดอืน่ในท านองเดยีวกนั ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะในกรณีดังตอ่ไปนี้  
(3.1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดรั้บประโยชนเ์พิม่ขึน้  
(3.2) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 
2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว  
(3.3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอืน่ของบคุคลใหถ้กูตอ้ง  
 
4. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดังตอ่ไปนี้ บรษัิทจัดการกองทนุรวมอาจขอใหส้ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ใหค้วามเห็นชอบแทนการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจก าหนดเงือ่นไข
ใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัเิพือ่ประโยชนใ์นการแกไ้ขโครงการกอ่นใหค้วามเห็นชอบก็ได ้ 
(4.1) การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการขายและการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
(4.2) การเพิม่ชนดิหน่วยลงทนุทีไ่มท่ าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมอียูเ่ดมิดอ้ยลง  
(4.3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุหรอือตัราสว่นการลงทนุทีส่อดคลอ้งกบันโยบาย
การลงทนุ  
(4.4) กรณีอืน่ใดนอกเหนือจาก (4.1) (4.2) และ(4.3)  
 
การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึง่ ตอ้งไมม่ผีลกระทบอยา่งมนัียส าคัญตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ รวมถงึไมท่ าให ้
ผลตอบแทนและความเสีย่งของกองทนุรวมเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียส าคัญหรอืเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อื
หน่วยลงทนุทัง้ปวง  
 
 
5 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเห็นชอบตอ่ส านักงาน นอกเหนือจากขอ้ 3 ใหบ้รษัิทจัดการยืน่ค าขอ
พรอ้มทัง้เอกสารหลักฐานประกอบค าขอทีถ่กูตอ้งครบถว้นตามคูม่อืส าหรับประชาชน และช าระคา่ธรรมเนียมตอ่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมือ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดรั้บค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลักฐานประกอบ
ค าขอทีถ่กูตอ้งครบถว้นตามคูม่อืส าหรับประชาชนแลว้  
 
6. ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืไดก้ระท าตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นับแตว่นัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข และแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุหรอื
วธิกีารจัดการไปยังผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุราย ภายใน 15 วันนับแตว่นัทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวันทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิ แลว้แตก่รณี  
 
 
หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคับของมตดิังกลา่ว ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการกองทนุรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แหง่
พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  

 



การด าเนนิการใดทีโ่ครงการจัดการกองทนุรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หาก
บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ าเนนิการดังกลา่วและมผีลผกูพันตามมต ิ
 
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หด้ าเนนิการใดอนัเป็นการขัดหรอืแยง้กบัหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืวา่มติ
นัน้เสยีไป 
 
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผกูพันในเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ ตอ้ง
ไดรั้บมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้มน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวน
หน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วย
ลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แตก่รณีทีก่องทนุรวม
มกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุนอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกบั
การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน หรอืทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอื
ตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังตอ่ไปนี้ดว้ย 
 
(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนดิไดรั้บผลกระทบตอ่ผูถ้อื
หน่วยลงทนุไมเ่ทา่กนั ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บ
ผลกระทบ แลว้แตก่รณี 
(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใด ตอ้งไดรั้บมตเิสยีง
ขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี 
(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิใดชนดิหนึง่ ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี  
 
20. วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนั :  

การแกไ้ขเพิม่เตมิสว่นใดสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน และมสีาระส าคัญที่
เป็นไปตามและไมข่ัดหรอืแยง้กบัพระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจน
หลักเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายดังกลา่ว ใหถ้อืวา่ขอ้ผกูพันสว่นทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพัน
คูส่ญัญา 
 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันในเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญตอ้งไดรั้บมตพิเิศษของ
ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ ใหร้วมถงึ 
 
(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัผลประโยชนต์อบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 
(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ตามขอ้ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 
(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่  
(ง) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 กรณี
กองทนุรวมมปีระกนั และขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรือ่งใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทนุเสยีผลประโยชน ์
(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชนเ์ห็นวา่กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันในลักษณะดังตอ่ไปนี ้ใหม้ผีลผกูพันเมือ่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์
โดยไมต่อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
 
(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันใหม้สีาระส าคัญสอดคลอ้งกบัโครงการจัดการกองทนุรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดย
ไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน แลว้แตก่รณี 
หรอื 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงความเห็นวา่การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันนัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และ
ไมก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันไมว่า่กรณีใด 
 



ตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชือ่โดยบคุคลผูม้อี านาจลงนามผกูพันบรษัิทจัดการกองทนุรวมและผูด้แูล
ผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตราบรษัิท (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะจัดใหม้ขีอ้ผกูพันเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ า
การและเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทนุรวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด ้รวมทัง้จัดสง่สรปุการ
แกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันพรอ้มทัง้เหตผุลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุพรอ้มกบัการสง่รายงานประจ าปีของ
กองทนุรวม  
 
21. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
 
21.1. การระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ม ี 
 
21.2. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการตกลงใหม้กีารระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการปฎบิตั ิไม่
เป็นไปตามโครงการจัดการกองทนุรวมนี้ และ/หรอืหลักเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง อนัมผีลใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ของ
กองทนุรวมแลว้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสามารถน าขอ้พพิาทเขา้สูก่ารพจิารณาตามกระบวนการ
อนุญาโตตลุาการของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 
 
22. การเลกิกองทนุรวม :  
 
22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ :  

1. หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมมีลูคา่หน่วยลงทนุหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนดังนี้  
(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 รายในวันท าการใด  
(2) มลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทนุ ลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 
50 ลา้นบาทในวนัท าการใดและบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้  
 
2. ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุในกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ (กองทนุหลัก) ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ และกองทนุปลายทางในตา่งประเทศดังกลา่ว ทีก่องทนุ
เขา้ลงทนุมมีลูคา่ทรัพยส์นิสทุธลิดลงในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้และบรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ประสงคท์ีจ่ะ
เลกิกองทนุ โดยค านงึถงึประโยชนท์ีด่ทีีส่ดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม  
 
(1) มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วนัใดวันหนึง่ลดลงเกนิกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุปลายทาง
ในตา่งประเทศ (กองทนุหลัก)  
 
(2) ยอดรวมของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ (กองทนุหลัก) ลดลงในชว่งระยะเวลา 
5 วนัท าการใดตดิตอ่กนั คดิเป็นจ านวนเกนิกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุปลายทางใน
ตา่งประเทศ (กองทนุหลัก) นัน้ แตทั่ง้นี้ส าหรับกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ (กองทนุหลัก) ทีไ่มไ่ดเ้ปิดเผย
ขอ้มลูมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิป็นรายวนั หรอืกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ (กองทนุหลัก) นัน้ ไมไ่ดม้กีารซือ้ขาย
เป็นรายวนั ใหพ้จิารณาทีม่ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วนัใดวันหนึง่ลดลงเกนิกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ (กองทนุหลัก)  
 
3. เมือ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้รษัิทจัดการเลกิกองทนุเปิดในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกระท าการ หรอื
งดเวน้กระท าการจนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุเปิด หรอืไมป่ฏบิตัติามหนา้ทีข่องตน  
 
4. เมือ่ไดรั้บความเห็นชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึง่หนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุ ที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการ  
 
5. ส านักงานจะเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทนุรวม ในกรณีทีม่เีหตอุนัควรสงสยัวา่อาจมกีารจัดตัง้ 
จัดการ หรอืใชก้องทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไปเพือ่การแสวงหาประโยชนจ์ากการลงทนุของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใด
เป็นการเฉพาะ หรอืเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการทรัพยส์นิหรอืธรุกจิของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใด และ



ส านักงานไดด้ าเนนิการแจง้ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งท าการชีแ้จง แสดงเหตผุล 
ขอ้เท็จจรงิ และหลักฐาน ซึง่ในกรณีทีไ่มม่กีารชีแ้จง หรอืชีแ้จงแลว้แตไ่มอ่าจพสิจูนห์รอืท าใหเ้ชือ่ไดว้า่การจัดตัง้
กองทนุรวมเป็นการจัดตัง้กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไปอยา่งแทจ้รงิ และส านักงานสัง่ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวม
ท าการแกไ้ข หรอืด าเนนิการใด ๆ และบรษัิทจัดการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนนิการตามทีส่ านักงานสัง่ได ้หรอื
ด าเนนิการแลว้แตไ่มส่ามารถท าใหก้องทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไปอยา่งแทจ้รงิ  
 
6. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเลกิโครงการในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถน าเงนิไปลงทนุใน
หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  

 
22.2. การด าเนนิการของบรษัิทจัดการ เมือ่เลกิกองทนุรวม :  

 
1. เมือ่ปรากฏเหตเุลกิกองทนุเปิดตามขอ้ 22.1 บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) ยตุกิารรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัท าการทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 22.1  
 
(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยชอ่งทางใด ๆ ทีม่หีลักฐานวา่สามารถ
ตดิตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์รวมทัง้แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผา่น
ระบบทีจั่ดไวบ้นเว็บไซตข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทัง้นี ้ภายในสามวนัท าการนับแตว่ันท า
การทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 22.1  
โดยขอ้มลูทีแ่จง้ดังกลา่วจะมสีาระส าคัญอยา่งนอ้ยดังนี ้ 
(ก) บรษัิทจัดการจะด าเนนิการโอนยา้ยการลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยังกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีอืน่ทีอ่ยู่
ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการทีม่คีวามเสีย่งต า่สดุ โดยไมเ่ก็บคา่ธรรมเนยีมการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
(ข) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทนุไปยังกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีอืน่อกีทอดหนึง่ ผู ้
ถอืหน่วยลงทนุสามารถแจง้ตอ่บรษัิทจัดการ  
เพือ่โอนยา้ยการลงทนุไปยังกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีอืน่ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุก าหนด และผูถ้อืหน่วยลงทนุจะ
ไดรั้บการยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขโดยครบถว้นดังนี ้ 
1) เป็นการโอนยา้ยตามค าสัง่ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยังกองทนุรวมเพือ่ก ารเลีย้งชพีอืน่
ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการเดยีวกนั  
2) เป็นการโอนยา้ยการลงทนุภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
 
(ค) จ าหน่ายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุเปิดดังกลา่วภายในหา้วันท าการนับแตว่นัท าการที่
ปรากฏเหตตุามขอ้ 22.1 เพือ่รวบรวมเงนิเทา่ทีส่ามารถกระท าไดเ้พือ่ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทนุโดยอตัโนมัต ิ 
 
(ง) ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (ค) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายในสบิวนัท า
การนับแตว่นัท าการทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 22.1 และเมือ่ไดด้ าเนนิการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแลว้จะถอืวา่เป็น
การเลกิกองทนุเปิดนัน้  
 
เมือ่ไดด้ าเนนิการตาม (ก) ถงึ (ง) แลว้ หากมหีลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิคงเหลอือยูจ่ากการด าเนนิการตาม (ค) 
บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยหลักเกณฑ ์
เงือ่นไข และวธิกีารช าระบญัชขีองกองทนุรวม  
 
ในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ใดลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาทในวนัท าการใด หากบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้บรษัิทจัดการ
จะด าเนนิการตาม (ก) ถงึ (ง) และหากมหีลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิคงเหลอือยูจ่ากการด าเนนิการตาม (ค) บรษัิท
จัดการจะด าเนนิการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข 
และวธิกีารช าระบญัชขีองกองทนุรวม  
 



2. เมือ่จะมกีารเลกิกองทนุเพราะเหตคุรบก าหนดอายขุองโครงการหรอืเพราะเหตอุืน่ทีท่ราบก าหนดการเลกิ
กองทนุลว่งหนา้บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเกีย่วกบักองทนุดังตอ่ไปนี้  
 
ก) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยชอ่งทางใด ๆ ทีม่หีลักฐานวา่สามารถ
ตดิตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้กอ่นวันเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่หา้วันท าการ และ  
 
ข) แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์และแจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผา่นระบบทีจั่ดไวบ้นเว็บไซต์
ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกอ่นวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่หา้วนัท าการ และกระท าการ
ดว้ยวธิอีืน่ใดเพือ่ใหป้ระชาชนรับทราบขอ้มลูในเรือ่งดังกลา่วกอ่นวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่หา้วนัท าการ 
เชน่ ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัแหง่ทอ้งถิน่ เป็นตน้ 
 
ค) จ าหน่ายทรัพยส์นิของกองทนุเพือ่รวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝากประเภทกระแสรายวัน เงนิฝากประเภทออม
ทรัพย ์และต๋ัวสญัญาใชเ้งนิทีม่กี าหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม ใหเ้สร็จสิน้กอ่นวนัเลกิกองทนุ  
 
3. การช าระบญัชกีองทนุรวม และวธิกีารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเมือ่เลกิโครงการ :  
บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแตง่ตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วาม
เห็นชอบเพือ่ท าหนา้ทีร่วบรวม และแจกจา่ยทรัพยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทนุรวมแลว้ใหแ้ก ่ผู ้
ถอืหน่วยลงทนุ รวมทัง้ท าการอยา่งอืน่ตามแตจ่ าเป็นเพือ่ช าระบญัชกีองทนุใหเ้สร็จสิน้ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ ์
เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ส าหรับคา่ใชจ้า่ยและเงนิคา่ตอบแทนในการช าระ
บญัชขีองกองทนุรวมจะหักจา่ยจากทรัพยส์นิของกองทนุรวม และผูช้ าระบญัชจีะด าเนนิการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทนุตามมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิทา่ทีค่งเหลอือยูต่ามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอือยู่
ตามหลักฐานทีป่รากฎในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วันเลกิโครงการ  
 
เมือ่ไดช้ าระบญัชเีสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบญัชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวมแลว้ หากปรากฎวา่ยังมทีรัพยส์นิคงคา้งอยูใ่หผู้ช้ าระบญัชี

จัดการโอนทรัพยส์นิดังกลา่วใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
23. การช าระบญัชเีมือ่เลกิกองทนุ :  

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแตง่ตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วาม
เห็นชอบเพือ่ท าหนา้ทีร่วบรวม และแจกจา่ยทรัพยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทนุแลว้ใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทนุ รวมทัง้ท าการอยา่งอืน่ตามแตจ่ าเป็นเพือ่ช าระบญัชกีองทนุใหเ้สร็จสิน้ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข 
และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ส าหรับคา่ใชจ้า่ย และเงนิคา่ตอบแทนในการช าระบญัชขีอง
กองทนุจะหักจา่ยจากทรัพยส์นิของกองทนุและผูช้ าระบญัช ีจะด าเนนิการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตาม
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิทา่ทีค่งเหลอือยูต่ามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอือยูต่ามหลักฐานที่
ปรากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ  
 
เมือ่ไดช้ าระบญัชเีสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบญัชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทนุกบัส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบยีนเลกิกองทนุแลว้ หากปรากฏวา่ยังมทีรัพยส์นิคงคา้งอยูใ่หผู้ช้ าระบญัชจัีดการ
โอนทรัพยส์นิดังกลา่วใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
โครงการจัดการกองทนุรวมทีผ่า่นการอนุมัตจิากส านักงาน หรอืผา่นการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่
พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบั
บรษัิทจัดการกองทนุรวม ถอืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการกองทนุรวม   
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